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the report in every procedure. Therefore, this burdens the
responsibility of every faculty member by writing similar reports
in every semester.

ABSTRACT
This paper presents the development of database management of
Thailand Qualification Framework (M-TQF). The main objectives
of the system are the educational quality assurance, reduced
redundancy, verified submission, and document management of
Thailand Qualification Framework (TQF). Then the satisfaction of
the users to the system is evaluated. We analyzed the working
process, designed, and evaluated the system in our previous work.
In this paper, we continuously develop the system structure, ER
diagram, the user interface, write the code and survey satisfaction
of the user to the system. The study shows that the average of
satisfaction is at the excellent level (4.26). Therefore, the result
indicates that the system can support the document management
of TQF in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
(RUS), support the educational quality assurance, solve the
problem of the document management of TQF, and appropriately
develop the Information Technology curriculum.

Therefore, we proposed the database management of TQF, called
M-TQF, to manage many documents, reduce human errors, lessen
the overlap in TQF report summarization and evaluation. As the
result, the system can report the self-assessment to the user to
submit to OHEC.

2. LITERATURE REVIEW AND RELATED
WORK
In this section, we studied the concept of TQF, the order of the
documents, and the structure of TQF system in the university so
as to make a complete information system.

2.1 Overview of TQF System in Thailand
Every university in Thailand try to arrange the learning and
teaching, prepare the documents according to TQF to achieve
excellence in academic. As the result, the university will be
ranked in the first place of the country and worldwide. TQF helps
the education quality assurance, the graduation, and building
quality assurance on curriculum and learning and teaching as well
as developing the qualification and degree in Higher Education to
be acceptable by every institution worldwide. Furthermore, TQF
also helps long-life learning [3].
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1. INTRODUCTION

The TQF standard has many complex procedures called TQF1 to
TQF7 to make the obligation for universities and curricula to
follow the TQF. The documents are complex and require much
information to be filled. The curriculum managements need to fill
TQF1 to show the standard in qualification and fill TQF2 to show
the curriculum description from the structure, the content, learning
and teaching, the available resources, and the strong indicators to
make the evaluation tools of each procedure. The TQF1 is the
framework agreement to the university and curriculum need to
oblige strictly. OHEC also defines the penalty when the
curriculum does not pass the evaluation from OHEC or when the
curriculum cannot maintain the passing score for two consecutive
years. Hence, the failed curriculum will not be assured and
propagated by OHEC. Furthermore, the curriculum managements
also need to write TQF7 to report the result of all the procedures
every year.

The Reform of Higher Education in Thailand has been
conceptually developed since 1999 and become concrete in 2006
[1] when the university department in the Ministry of Education is
changed to the Office of the Higher Education Commission
(OHEC). OHEC was established to create and control the
educational quality of the Higher Education. As the result, every
university needs to develop itself continuously to maintain the
excellence in academic. Currently, OHEC declares the new
standard called Thailand Qualification Framework (TQF) [2].
TQF is used for educational quality assurance, and it allows the
compatibility of the qualification between Thai curriculum and
international curriculum since the TQF mainly focuses on the
learning outcomes. However, the TQF makes each university to
do more job on the document such as filling the form and writing
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For every faculty member, to follow the TQF obligation, the
faculty members need to fill the instruction description (TQF3),
instruction description of the in-field subject (TQF4), the result of
teaching (TQF5), and the result of the teaching of the in-field
subject (TQF6). All the documents are semester-based. In addition
to many forms in TQF, the biggest problem of the TQF is that the
content of the documents is managerial based. The learning
framework in TQF in international level consists of three types
which are knowledge, skill, and wit. The curricula in Thailand
consists of five qualifications by adding moral and ethics, and
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numerical analysis, communication and the user of information
technology. These qualifications are the standard measurement of
the success of the learning and build graduation in Higher
Education.

3. METHODOLOGY
We developed M-TQF from the manual process to information
system by studying the thought models, system structure. Then we
designed the user interface, finished the coding and testing, and
evaluated the user satisfaction so as to create the TQF
management system that is suitable with RUS.

2.2 TQF Structure in the University
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUS) is
one of the public universities in Thailand that operates by making
the graduate as practitioner graduates. The curriculum
management of TQF standard consists of seven types of the
document as shown in “Table 1”.

The development process of M-TQF is the continuing process of
the analysis of TQF in our previous work [4]. In this work, we
proposed the data structure, workflow, ER diagram, and the
output.

3.1 Workflow in TQF

Table 1. Document description of TQF 1-7
Topics
TQF 1
TQF 2
TQF 3
TQF 4
TQF 5
TQF 6
TQF 7

The workflow of M-TQF mainly starts from the lecturer before
the semester starts 30 days. The lecturer will need to write TQF3
and TQF4 documents, and upload to the system. Then the head of
the department verifies the uploaded documents. If any changes
are required, the lecturer will be informed and resubmit the
document. If the documents are passed, the curriculum
managements can view the documents.

Description
Qualification Standards of the faculty/ 4 Majors was
already: Nursing, Logistics, Computer, Engineering
Details of the Curriculum.
Course Description
Details of field experiences
The result of the operation of the course.
Report on the implementation of field experiences.
Report on the implementation of the curriculum.

After the semester ends, the lecturers will need to upload TQF5
and TQF6 within 30 days. Then the head of the department will
verify the documents. The lecturers are required to edit the
document according to the head of the department. If everything
goes fine, the curriculum managements can view the uploaded
documents. The curriculum managements can use the uploaded
documents to create TQF7. The TQF7 will be submitted to Office
of Academic Promotion and Registration. Finally, the related
entities can use the information in the uploaded documents to
create the self-assessment report (SAR) Figure 1.

The TQF connects to every department that is related to teaching
and learning student activities within the university. Therefore,
every project including academic, activity, ethics, technology,
innovation and research must be linked to other projects.
Therefore, the preparing process of seven types of document will
involve many entities. These are head of curriculum management,
curriculum managements, faculties, research works, students,
internal and external lecturers, content, teaching method, the
process of instruction and learning, extra curriculum activities,
budget plans, classrooms and laboratories, training materials,
graduation qualification, needs of establishments, and feedbacks
of employment. We can see that TQF is the standard and
documentary process that link every department in the university
from input, process, output and feedback [4]. Besides, there are
the document, description, the overlap of information, and the
disruption of many information from every entity. The curriculum
managements will need to gather these papers to write the selfassessment report every semester which will be evaluated from
internal and OHEC every year.

2.3 Literature Review
Figure 1. M-TQF system process overall

We studied the TQF [2] to understand the framework from
scratch, and document management system to develop the
management system [5]. We also investigated the remote access
document management system [6], the concept of document
management and related concepts [7, 8, 9]. Some studies proposed
using dynamic system [10], zoomable treemap to visualize the
system. Kao and Liu [11] proposed the document management
system on the private cloud. The existing studies have the same
concept as our proposed system to develop a suitable document
management system. However, we apply those concepts to solve
the problem of the TQF in education and different rights in each
entity. Bailey and Pearson [12] studied the development of a tool
for measuring and analyzing computer user satisfaction to
evaluate the users' satisfaction. Doll and Torkzadeh [13] studied
the satisfaction of the end users as the same as our work.
However, we applied those concepts to the education in Thailand.

The result is significant for the standard. The system reduces
redundancy on maintaining documents and generates reports to
MUA. The reports of the result from the operations from the
curriculums can be categorized 9 groups as follows. Group 1 is
the report that contains curriculum name, qualifications,
responsible teacher, and educational year. Group 2 is the report
that students’ basic information and the curriculum statistics.
Group 3 is the report that consists of the changes that affect
curriculum. These changes can be from either internal or external
to the university. Group 4 is the report that contains the
conclusion of the curriculum which has the opening subjects
according to the educational year. The report in group 5,6 and 7
contains curriculum management, curriculum evaluation, and
teaching quality accordingly. Finally, the suggestions from
external evaluators and the future plan are written in the group 8
and 9 reports accordingly.
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3.2 Entity Relationship Diagram
We develop easy-to-store, reduced redundancy, and linked
system. The relationship of the data in the system consists of six
tables which are faculty, major, member, status, subject, and TQF,
as shown in Figure 2.

Figure 4. Course in Department
.
When the curriculum managements view all the subjects in the
curriculum, the system will list all the subjects in that curriculum.
The system will display subject id, subject name, group study,
education year, date of submission, the document, and approval
status. The curriculum managements can verify if all the
documents in their curricula are present. The curriculum
managements will be allowed to download only the approved
documents Figure 5.

Figure 2. E-R Diagram of M-TQF
.

3.3 The output of M-TQF System
The M-TQF system stores the documents especially TQF3 and
TQF5, which interact with the administrator, the head of the
department, the curriculum managements, and the lectures. As we
refer to the regulation of the university, the system can
authenticate the user and show only the modules that relate to the
user.
After the user chooses semester and year, the system will split the
workflow into three parts. The first part contains the deadline for
each document submission. The second part contains the
submission status of TQF documents. If any documents are
invalid, the user can remove the document from the system by
clicking on delete button. The last part is the TQF submission
form as shown in Figure 3.

Figure 5. View of Course
.

4. EVALUATION OF RESULT
From Table 2, the means and standard deviations of the
satisfaction of the user to the M-TQF system indicate that the
satisfaction of all lectures is at the excellent level (4.26) [14]. The
result shows that the M-TQF system can support the TQF
document management of the university.
Table 2. Document description of TQF 1-7
TOPICS
1.
2.

Figure 3. Information on TQF of The semester
and academic year

3.

.
When viewing the subject description, the system will display all
information that the lecturer has taught and submitted to the head
of the department. The head of the department can verify and
collect all the TQF documents from all the lecturers in the
department by downloading. Once the document is checked, the
head of the department can click the approve button. If the
document is not passed, the system will inform the lecturer of that
subject so that the lecturer can re-upload the documents, as shown
in Figure 4.

4.
5.
6.
7.
8.
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WEBSITE IS A BEAUTIFUL
DESIGN AND SUITABLE
GROUPING THE DATA ON THE
WEBSITE IS SUITABLE, EASY
TO UNDERSTAND, AND EASE
OF USE
DATA ON THE WEBSITE IS
TRUSTED
WEBSITE IS PROCESSED AND
DISPLAYED INTERACTIVELY
WEBSITE IS EASE OF USE
WEBSITE CAN EFFICIENTLY
ADD, REMOVE, AND EDIT DATA
WEBSITE CAN IMPROVE THE
PERFORMANCE OF TQF
MANAGEMENT
DATA ON THE WEBSITE IS
BENEFICIAL IN EVALUATION,
ACCOUNTING, AND

POING
AVERAGE

S.D.

MEANING OF
SATISFACTION

3.80

0.82

VERY GOOD

4.30

0.66

EXCELLENT

4.40

0.71

EXCELLENT

3.90

0.81

VERY GOOD

4.20

0.78

VERY GOOD

4.10

0.73

VERY GOOD

4.30

0.66

EXCELLENT

4.50

0.72

EXCELLENT

9.
10.

FOLLOWING THE TQF
OPERATION
WEBSITE IS ADVANTAGEOUS
TO THE UNIVERSITY
YOU ARE SATISFIED WITH THE
OVERALL OF M-TQF SYSTEM
TOTAL AVERAGE

assurance for higher education institutions. 2015. [Online]
Available: www.mua.go.th.
4.70

0.51

EXCELLENT

4.40

0.71

EXCELLENT

4.26

0.71

EXCELLENT

[4] Phumcharoen, J. 2016. The management TQF database
systems. In Proceedings of the 2016 6th International
Workshop on Computer Science and Engineering (June, 2016),
552-558.
[5] Fujiwara, A. 2006. Document management system. U.S.
Patent. No. 7,047,492, Washington, DC: U.S. Patent and
Trademark Office.

5. CONCLUSION
The paper presented the continued development of M-TQF system
by designing the system structure, ER diagram, and the user
interface. Then the satisfaction of the users in Faculty of Science
and Technology in RUS to the M-TQF system were evaluated.
The result indicates the excellent level of satisfaction (4.26).
Furthermore, the system can display revision data, and support the
evaluation of the education in each subject taught in the university.
As the result, the system is beneficial to curriculum development
plan, teaching and learning management, and evaluation of
educational quality assurance in Higher Education.

[6] Hajmiragha, M. 2001. Document management system. U.S.
Patent. No. 6,289,460, Washington, DC: U.S. Patent and
Trademark Office.
[7] Il, Y. 2010. Document management system. U.S. Patent. No.
7,668,814, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark
Office.
[8] Zhuge, H. 2003. Active e-document framework ADF: model
and tool. Information & management. vol. 41(1), 2003, 87-97.
[9] Armenska, J. and Zdravkova, K. 2012. Comparison of
information retrieval models for question answering. In
Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics.
ACM. Sep. 2012, 162-167.

6. FUTURE PLAN
We plan to develop M-TQF to connect to the registration system
of the university. The security module will be expanded to support
user expansion. The system will be applied to use in another
student development activity to cover and link more data.

[10] Wybrow, M. 2013. Reimagining digital publishing for
technical documents. In Proceedings of the 2013 ACM
symposium on Document engineering. ACM. Sep. 2013,
285-286.
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บทคั ด ย่ อ -ปั จ จุ บัน การบริ การผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต มี
หลากหลายรู ปแบบ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
เป็ นเทคโนโลยีหนึ่ งที่ น่าจับตามอง ถึงแม้จะไม่ใช่เทคโนโลยี
ใหม่ แ ต่ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ เปลี่ ยนทางธุ ร กิ จ และองค์ก รต่ า งๆ
อย่างมาก โฮสติ้งและการบริ การผ่านทางอินเตอร์ เน็ตรู ปแบบ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วย
ลดความต้องการสาหรับผูใ้ ช้ในการวางแผนล่วงหน้าสาหรั บ
การจัดเตรี ยมทรัพยากรและช่วยให้ผปู ้ ระกอบการที่กาลังเริ่ มต้น
ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก สามารถเพิ่ ม ทรั พ ยากรเมื่ อ มี ค วามต้อ งการ
เพิ่มขึ้นด้านการบริ การ นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดความท้าทาย
ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข อ ง ธุ ร กิ จ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ทั้ ง บ ริ ษั ท
ภายในประเทศและบริ ษ ัท ในต่ างประเทศ อย่า งไรก็ ต ามแม้
เทคโนโลยีดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงด้านการ
บริ การในรู ปแบบใหม่ให้กบั ธุรกิจขนาดต่างๆ และสร้างโอกาส
ให้กบั อุตสาหกรรมไอที แต่ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ก็ยงั คงมีท้ งั ประโยชน์และผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้น ซึ่ งผูใ้ ช้งาน
ระบบและผูพ้ ฒั นาระบบควรคานึงถึง ในบทความนี้ เรานาเสนอ
ความหมาย แนวคิ ด หลั ก ของสถาปั ตยกรรมระบบ การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบริ การบนระบบการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ ประโยชน์ของระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ ความเสี่ ยงของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การ
เปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ซอฟต์แ วร์ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ มุมมองในการลงทุนภาคธุ รกิจ ชี้ ให้เห็นถึง
ช่ องทางอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และความท้า ทายของธุ รกิ จ
ซอฟต์แวร์ในอนาคต

คาสาคัญ: การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ, ธุรกิจซอฟต์ แวร์ ,
อินเตอร์ เน็ต, เทคโนโลยีคลาวด์
Abstract— Recently, the services on the Internet are
provided in many different forms. The computing
technology on the cloud so-called Cloud Computing is
one of the very interesting technologies. Though it is not a
new player, but it significantly affects the way that many
companies in software industry do the business. Hosting
and the service on the Internet in the form of cloud
computing reduce the total cost of ownership for the user
and the advanced plan of the resources when the business
expands. Small businesses can adjust the resource
according to the usage by the time it has to. Furthermore,
cloud computing also creates the challenges in
information system development in software industry
worldwide. However, the development of cloud
computing still has its pro and con that the users and
software developers should concern. In this paper, we
discuss the concept and the architecture of the cloud
computing, the comparison between cloud computing and
grid computing, and the services on the cloud computing,
the risk in Cloud Computing, and the changes in the
software industry. As a result, this paper provides the
vision on the business investment and points the future of
software industry and challenges on the software
business.
Keywords-Cloud computing, Software busineess, Internet,
Cloud technology

I. INTRODUCTION
As the rapid development of computer technologies in
computing, storage, and the Internet connection, the cost
of computer systems and devices become cheaper while
they gain more performance. Therefore, every company
these days uses the information system to store important
information. From the user perspective, the number of
people who use the Internet has significantly grown over
years [1], [2]. Therefore, many businesses try to find a
new approach to connecting and targeting the consumers.

6

International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems: Volume 6, No.2, October 2016 - March 2017

Cloud computing can address this problem by allowing
the company to host its information system on the Internet
while reducing the cost of software and hardware
investment in the organization.
In cloud computing, the service provider can be
categorized into two types. Firstly, the service provider
provides the basic infrastructure to hold the platform.
Secondly, the service provider hosting the computing
power and storage to the user. As a result, there are many
users using the cloud computing. In this decade, cloud
computing heavily effects on the large software company
such as Google [3], Amazon [4],[5], and Microsoft. They
are the largest service providers that provide cloud
computing services. The trend of using cloud computing
has gain attention on many businesses. The reasons
behind the growth are as follow: 1) The users do not need
to invest in the basic infrastructure 2) The users can
reduce the operational cost. The resource on the cloud can
be adjusted immediately. 3) The cost of the services can
be adjusted according to the usage. 4) Easy access. 5) The
company reduces the risk of the business [6].
The objectives of this paper are to propagate the
knowledge on software development for the software
industry in the future. Both large and small-to-medium
companies that plan to use the Internet as the medium to
their customers can use this knowledge as the vision in
the software industry and software development in the
future.
II.

This resource could be hardware, software, security
policies, or any access controls. This type of cloud costs
more than public cloud but it is cheaper than private
cloud.
D. Hybrid Cloud
Hybrid cloud which can expose some information to
the Internet happens between the public cloud and private
cloud. It is mainly used in private companies.
Main Concept of Cloud Computing Architecture
The main concept of cloud computing is to collect the
outstanding technologies together. For example, the
service on the package software called Software as a
Service (SaaS), Web 2.0, and other technologies that
depend on the Internet to response to the user. For
example, Google develops Google Apps to provide the
service on a software application that is suitable for doing
online business. The application can be accessed through
the browser. The data and the software are stored on the
service which allows anywhere access. This is very
suitable for doing economic IT business such as laptop
and mobile phone that most of the people use nowadays.
Choosing cloud computing is really attractive for the
company that wants to reduce to cost of software resource
in the organization. Cloud computing is the virtual system
that is easy to manage and maintain by connecting highperformance hardware, software, and application that are
installed within the same location to the Internet, and has
professional maintain the system for the users.
The architecture in cloud computing in terms of
marketing contains 4 components as follows: [7], [14].

TERMINOLOGY

Cloud computing refers to the service of information
technology that provides the resources for the system on
the Internet. Cloud computer consists of the basic
infrastructure of information technology to the software
application in many forms [7]. It also provides the virtual
resources that the users can manage themselves. The users
also need to pay only for what they use. This is similar to
basic infrastructures such as current, water, and telephone
bills. [7], [8], [9]. Cloud computing can be categorized
into 4 types [10 -13] as follows:
A. Public cloud/External cloud
This type of cloud has public access of resource. The
service provider takes care of system administration. This
cloud provides the resource and basic utility through the
Internet, web applications, and web services. It is suitable
for typical users.
B. Private cloud/Internal
The service provide manages the system itself by
creating the cloud computing in the intranet, which is not
publicly available. The information has security and can
be trusted at some level. It is suitable for government
agencies and private companies that do not want to
expose the service outside.
C. Community cloud
Community cloud can be built from cooperation
between companies by sharing the resources together.

A. The user
The user is the person the request for the service
which can be from anywhere in the world.
B. Service level agreement resource allocator (SLA
resource allocator)
Service level agreement resource allocator is
analogous to the connector between the cloud service
provider and the user. SLA Resource Allocator contains 6
modules as follows: (1 Service Request Examiner and
Admission Control module that translates the user request
and the quality of services. (2 Pricing module is the
module that calculates the resource usage according to the
conditions such as time and rate. (3 Accounting is the
module that journaling the resource usage when requested
and cost the user. This information can be used to adjust
the resource allocations. (4 Virtual Machine Monitor
module stores the information of the virtual machines
(VM) and their associated resources that are ready to be
used. (5The dispatcher is the module the dispatch the job
when the service is requested and accepted to run on the
virtual machine. (6 Service Request Monitor is the
module that stores the progress of the requested
operations.
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C. Virtual machine (VM)
Virtual machine can be one or multiple machines.
Multiple virtual machines can independently operate
multiple applications on the same physical machine.

computing attracts the users as the total cost of ownership
and the usage cost are low. These costs are calculated
based on the real usage without any upfront fee. This
flexibility allows the users to scale the system without
complex hardware investment plan as the users do not
need to invest in hardware. However, the users must study
the terms and conditions before choosing the service
provider. We point out the basic issues in terms of cloud
computing security as follows:
A. Access Control: the service provider should have the
mechanism to control the access to the system to prevent
unauthorized access.
B. Security Procedure: the service provider should be
evaluated by the certified professionals and have the
certified process of evaluation.
C. Data Location: Since data can be stored anywhere in
the cloud, the service provider should inform the physical
data location to the user and comply with the users’
privacy law according to the data center location.
D. Data Distribution: Since the data in the cloud can be
accessed from the multiuser environment. The service
provider should inform the user how to handle data
distribution, data security, data encryption, and data loss
prevention [16].
E. Data Recovery: The service provider should have the
mechanism to recover the 100% of data in case of loss or
virus infected. For example, data redundancy in different
data center.
F. Support in terms of Security: The service provider
should investigate any suspected activities that could
disobey the law especially system usage as the data tends
to be distributed to another location.
G. Continuation of Service: The user should consider
only the service provider that will be longevity running.
Furthermore, the company should provide the mechanism
to obtain the data back to the company premise.
In addition to security concern, the company that
considers cloud computing should consider if the
following benefits are what the company want [17].
 Cloud computing provides easy to manage and
scalability of the system.
 Internal cloud computing in the company can be
implemented if necessary.
 Cloud computing hides administrative tasks on
the server or the applications.
 In the software industry, the business model has
changed from licensing the software to selling
the support and maintenance of the software such
as SaaS.

D. Physical machines
Physical machines are the servers that the service
provider uses to allocate the resource to the users.
III.

SERVICE MODELS

In cloud computing, the service providers advanced
virtualization technology to help to allocate the resources.
The service model can be categorized into 3 types [15] as
follows: 1) Public cloud or external cloud is the computing
service that provides to normal users. The users can
request for the service and pay only what they use. 2)
Private cloud or internal cloud is the computing service
that is used within the private networking. The service
provider will approve the user case by case. The users can
control and manage the system themselves. This is mainly
used for an internal purpose so as to reduce the task of
security and trusting the system. The company uses this
cloud model to reduce the cost of new technology
investments. 3) Hybrid Cloud is the model that provides
both public cloud and private cloud.
The service levels in cloud computing typically have 5
levels as follows:
 Software as a Service (SaaS) is the service that
provides the packages, out-of-box application on
the server.
 Platform as a Service (PaaS) is the service that
provides the preinstalled operating system and
the system software that come with the operation
system.
 Infrastructure as a Service (IaaS) is the service
the provides the physical resources of the server
so that the users can install their own operation
systems. The IaaS can be suitable for the system
that requires huge resources.
 Data Storage as a Service (dSaaS) is the service
that provides the huge data storage so that the
user can store an unlimited amount of data. In a
large company, the stored data should support
full-text searching.
 Composite Service (CaaS) is the service the
provides the linkage between the applications or
ordering the working across the network
including the security. This is suitable for
distributed computing such as grid computing.
IV.

THE BENEFITS OF CLOUD COMPUTING

Cloud computing comes from the concept of
distributed computing, grid computing, and utility
computing altogether. Using virtualization technology
which allows the service to provide at a lower price, cloud
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The user can reduce the hardware and software
investment by using pay per use scheme on the
cloud computing.
The service provider can support the
infrastructure without too high cost.
Cloud computing allows the entrepreneurs to
start the SaaS business easier.
V.

THE CHANGE OF BUSINESS SOFTWARE

development.

development.

Support various scale from small

Support only medium-large

to large business.

business due to the systemspecific development.

Low budget required.

Large budget required.

Pay per use.

Pay in the amount that covers the

Need to invest in the hardware

software investment.

and software to setup the server.

Management can be done

Management can be limitedly

through various platforms.

done only on the implemented
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VII. CONCLUDTION

TABLE I. COMPARISON BETWEEN THE SERVICE FROM
CLOUD COMPUTING AND FROM SOFTWARE HOUSE.
Cloud computing

a system administrator.

Cloud computing has the advantages that can attract
the new entry to move to the cloud. The software houses
should adapt themselves to the change by moving from
selling the software license to selling the support or
maintenance of the system. This could also challenge the
large software companies such as Microsoft, Google, and
Amazon. For example, Amazon web service uses Linux,
Apache, MySQL, Perl/PHP platforms (LAMP platforms)
while Google App Engine uses a proprietary format, and
Windows users prefer GoGrid [20]. These companies try
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Use fewer human in software

Need to have staffs to perform

platforms.

RISK IN CLOUD COMPUTING

From the information technology specialists’ aspects,
the security and the risk are the main issue in manage and
develop the network system. The study [10] found that the
riskiest issues in cloud computing is security, third-party,
and operations and change management accordingly.
These issues mainly affect the data and the resource for
processing on the cloud infrastructure. If the security
management is not handled properly, the vulnerability of
the system can be discovered easily. This result to the
risks in privacy, user identity, failure authentication, and
illegal use of software license.
Cryptography is one of the techniques that helps
converting plaintext to ciphertext so that the text is not
readable by another. This prevents the person who does
not have the key to decrypt the ciphertext on standardized
algorithm to access the system. The cloud computing
today uses the encryption process for enhancing the
security on the Internet such as digital signature, ecommerce so as to prove the authenticity of the
transactions.
VI.

Easy to manage. No need to hire

Depending on the software
development.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อการจัดกลยุทธ์การท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างแบบสารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ต่อการเดินทางท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ
ออนไลน์ และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยการเปรียบเทียบ
จัดทาระบบแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้ อมูลเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากนักท่องเที่ยวตาม
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมแหล่งต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ ระบบวิเคราะห์พฤติ กรรม
การท่องเที่ยว ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดการสร้างรายได้และการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านความสามารถในการใช้งานระบบมีความ
น่าเชื่อถือ ใช้งานง่าย มีสะดวกรวดเร็วในการประมวลผลข้อมู ล ในเชิงคุณภาพพบว่าค่าความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก ได้ค่าเฉลี่ย 4.42 แสดงให้เห็นว่า
ระบบสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และขอบเขตของแผนงานวิจัยที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กลยุทธ์การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง
ABSTRACT
This study presents the Tourist Behavior Analysis System for Tourism Strategies
Arrangements in the Sufficiency Economy. To create a poll of tourist behavior for traveling on
website, and collected analyzed information into the database. The development of database
system for analyze tourist behavior in response to the needs of the tourists: a case study of
Suphanburi province. The population in the study were the tourists in Suphanburi province. The
data collection by Stratified Random Sampling. Collected from the tourists who visited the
popular tourist attractions in Suphanburi. The study found that, the DATB has to manage tourism
strategy, readiness to build the ASEAN community. The economic development potential, quality
of service industry and tourism in the dimensions of sufficiency. The goal has to achieved income
generation and management of tourism attractions. The DATB has reliable, easy to use, with fast
data processing. The qualitative aspects found that: the satisfaction with the system in a very
high, average 4.42, shows that DATB can analyzed travel behavior, public attractions, can explore
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the tourist information, evaluate the satisfaction of users to use DATB, display the analysis of
tourists behavior for Individual with multi-languages effective on Network. To support universal
applications. Create a channel for the tourism promotion in the new format to preparation of the
ASEAN community. The convenience in choosing the tourist attractions, to support the
distribution of income to tourism and local communities to support government policy. Besides,
promote the tourism industry of the country.
Keywords: Tourist Behavior, Tourism Strategies, Sufficiency Economy
1. บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์พูนสุขทางด้านทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ประกอบกับ
ความมีมิตรไมตรีที่ดีงามกับนานาชาติ ทาให้ธุรกิจทางด้านอุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีแนวโน้มการเติบโต
อย่างมาก ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถมองข้าม คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุ่ม AEC ที่เริ่มมี
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มีการเติบโตดีที่สุดในขณะนี้ จาก
ข้อมูลดังกล่าวประเทศไทยมีการวางนโยบายเพื่อกระตุ้น เร่งสร้างส่วนแบ่งการตลาดในจังหวะที่ภายในกลุ่ม AEC เอง
กาลังเตรียมตัวเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โอกาสสาหรับตลาด AEC ด้านการท่องเที่ยวไทย
คือ การใช้ข้อได้เปรียบในการเป็นประตูสู่ภูมิภาค (Gateway to Asean) ของ AEC และรวมถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับ ประเทศเพื่อ นบ้า นอย่ า ง พม่า และกัม พู ชา ที่มี น โยบายเปิด ประเทศมากขึ้ น ท าให้ ไทยยิ่งมี โอกาสจั บกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเชื่อมโยงมาไทยก่อนกระจายไปสู่เพื่อนบ้านได้
จากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของสังคม ชุมชนในประเทศไทย ด้วยการมี
แนวคิดของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
เข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถปรับตัวได้อย่างกลมกลืน และยั่งยืนในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนาระบบฯ คณะผู้วิจัยมีแนวความคิดเริ่มจากการสารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ จัดทาฐานข้อมูล และ
พัฒนาระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ตอบสนองความต้องการ เผยแพร่
แหล่งท่องเที่ยว ตอบรับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค และมีการบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว และความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สร้างรายได้ โดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวอย่างมั่นคง
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย
การพัฒนาระบบฯ ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ การบริหารทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ AEC
2.2 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ที่มีการวางแผนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวจากหลากภาคส่วน ทั้งระดับประเทศและนานาชาติเป็นสัดส่วน ดังนี้
1) แผนประชาคมอาเซียน โดยประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ASEAN Political-Security
Community: APSC, ASEAN Socio-Cultural community: ASCC, ASEAN Economic Community: AEC
2) แผนด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558
(ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 – 2015), ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (ASEAN
MRA on Tourism Professionals) ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (M-ATM) ครั้งที่ 12, แผนด้านการ
ท่องเที่ยวประเทศไทย เกิดจากการประสานงานจากทุกภาคส่วนโดยมีนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นฐาน
2.3 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดารัส
ชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่น คงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ [1]
การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง คือ รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเหมาะสมกับ
สังคมชาวนา โดยยึดการเกษตรแบบผสมผสานเป็นอาชีพหลัก การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริม
ดาเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [2]
ทฤษฎีใหม่ คือ ระบบการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจร ซึ่งป้องกันความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจโดยใช้หลักการมี
เหตุผลพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี แต่ต้องมีเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ทฤษฎี
ใหม่มี 3 ระดับ คือ ระดับครัวเรือนหรือการผลิตเพื่อพออยู่พอกินและพึ่งตนเอง, การรวมพลัง (ระดับชุมชน),
ประสานแหล่งเงินทุนและการตลาด (ระดับประเทศ)
2.4 สถิติการท่องเที่ยวของประเทศไทย
จากสถิติการท่องเที่ยว [3] ของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย พบว่ามี
ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศจานวนรวมในปี พ.ศ. 2545 จาก 10,799,067 และมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปีเป็น
26,735,583
2.5 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดสุพรรณบุรี [4], [5] พ.ศ. 2552 – 2554 จากการ
รวบรวมข้อมูลทางสถิติพบว่ารายจากการท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดสุพรรณบุรี 1,707.39 ล้านบาท กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่ าง 1 ทั้ งหมด 12,236.05 ล้ านบาท รวมรายได้จ ากการท่อ งเที่ ยวของกลุ่ม ภาคกลางตอนล่า ง
ทั้งหมด 13,943.44 ล้านบาท
จากการค้นคว้าข้อมูลย้อนหลังดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวมีปริมาณที่สูงและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จากยุทธศาสตร์
ของประเทศที่มุ่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อเป็นประตูสู่การค้า การแข่งขัน และการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
มีหลากหลายงานวิจัยที่ทาการศึกษาด้านการท่องเที่ยว [6] เกี่ยวกับการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน
ช้างในอีสานใต้ ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้
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ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ และศึกษายุทธศาสตร์พึ่งพาตนเอง ค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิการสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2557 ทาการสารวจ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย [3], [7] ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน ผลปรากฏว่าสภาพปัจจุบันของการจัดการสภาพแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ
(น้าตกธารทิพย์) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีลักษณะการจัดการด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประเภทน้าตกที่มีการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ในระดับดีมาก นอกจากนั้นมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร [8]
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ข้ า งต้ น พบว่ า งานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในด้ า นของปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาและสารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว แต่ไม่มีงานวิจัยใดเลยที่จะนา
ระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว งานวิจัยชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกที่นาระบบ
ฐานข้อมูล มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3. วิธีการวิจัย
การสร้างและการพัฒนาระบบฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว สนองต่อการกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค ซึ่งสามารถแบ่ง
การดาเนินงานโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 2 โครงการวิจัยคือ การสารวจพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวและเศษฐ-กิจแบบพอเพียง กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการวิจัยทั้งสองได้ดาเนินการตามสัดส่วนของ
ระยะเวลา ท าให้ส ามารถพัฒ นาระบบได้อย่ า งสมบูรณ์แ ละสอดคล้ องกั บวัตถุ ประสงค์ข องแผนงานวิจัย อย่า ง
เหมาะสม
คณะวิจัยได้จัดการโครงงานด้วยแนวทาง Scrum Process [9] โดยการนามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์ของแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบ ในการนา Scrum Process มาใช้นั้นมีการให้ความสาคัญกับ 3 ส่วนหลัก
คือ
1) บทบาทของทีมงาน (Role) คือ Scrum team, Product owner, Scrum master
2) วิธีการทางาน (Process) คือ feature reports, user request ช่วงการทา iteration มีการนา
product backlog ที่ได้มาจัดลาดับความสาคัญ (Sprint phase) เน้นด้านการประชุม พบปะพูดคุยกัน คล้ายกับ
standup meeting และจัดการ assign task ให้กับทีมงาน (Daily scrum)
3) การประเมินและติดตามงาน (Demonstration and Evaluation) สามารถวัดผลของการทางานได้
4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการภายใต้แผนงานวิจัย มีดังนี้
4.1 การสารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้แบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม, ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวในมิติ
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุพรรณบุร,ี ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยในมิติเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
สุพรรณบุร,ี ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยในมิติเศรษฐกิจพอเพียง,
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลพฤติกรรมการท่องเที่ยว
4.2 ผลการสร้างระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว:
กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี [10] แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ผลการสร้างระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว
4.3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวก่อน และหลังการใช้งานระบบ DATB
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสถิตินกั ท่องเที่ยวในประเทศ (รายจังหวัด) พบว่าแนวโน้มการเพิม่ ขึ้นของ
นักท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ มีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
4.4 การสารวจความพึงพอใจต่อระบบ DATB
จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ แสดง
ให้เห็นว่า ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.42
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจผู้ใช้ตอ่ การใช้งานระบบ
No.

Point
S.D.
Average

Topics

Meaning of
Satisfaction

1.

The website is finely and appropriately designed.

4.62

0.54

Excellent

2.

Data organization on the website is appropriate, easily understandable and
convenient to use.

4.12

0.73

Very good

3.

The information showed on the website is credible.

4.35

0.61

Excellent

4.

Website processes and shows results speedily.

4.46

0.63

Excellent

5.

The website is easy to use.

4.16

0.74

Very good

6.

Users can add, delete and/or adjust an information filled on a website
efficiently.

4.54

0.66

Excellent

4.38

0.62

Excellent

7.

Website supports country’s efficiency in tourism.

8.

An information provided on website is useful for assessing tourist behavior

4.5

0.64

Excellent

9.

Website is useful to community, society and country’s economy.

4.6

0.52

Excellent

10.

You are overall satisfied with the DATB system.

4.56

0.67

Excellent

4.42

0.63

Excellent

Total average (10 questions)

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
งานวิจัยนี้ ได้สร้างแบบสารวจพฤติกรรมของนัก ท่องเที่ยว ต่อการเดินทางท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียงออนไลน์ โดยใช้การสารวจจากนักท่องเที่ยว เพื่อเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล : กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว จัดทาระบบแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพระดับ
คุณภาพบริการ ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับทางเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้และการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการสร้างความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางในการทาวิจัยต่อไป
ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นๆ เพื่อสร้างคุ ณค่าของสารสนเทศ และสนับสนุนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีการพัฒนา
เชื่อมต่อโปรแกรม ประยุกต์ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการแสดงผลอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ขยายการใช้งานของผู้ใช้บนสังคมออนไลน์ให้ก ว้างยิ่งขึ้น ควรเพิ่มแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ภายในจัง หวั ด
สุพรรณบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จัก เป็นการเพิ่มตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูล และขยาย
ขอบเขตของกลุ่มนักท่องเที่ยว ควรมีการประยุกต์ใช้ในงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยวส่วนท้องถิ่น หรือจังหวัดอื่น ๆ
6. เอกสารอ้างอิง
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ข้อมูลตัวชี้วัดนั้นได้ศึกษาจากงานวรรณกรรม สามารถสรุปปัจจัยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านอนาคต ปัจจัยด้าน
ความภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยดานความคาดหวัง ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ในปัจจัยรายด้านนั้นผู้วิจัยจะนาไปสร้างเครื่องมือในการจัดทาแบบสอบถามการศึกษาหา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อไป
คาสาคัญ: การเลือกศึกษาต่อ ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจัย
ABSTRACT
From the collection of indicators for the selection of undergraduate study. In terms of
data collection, the indicator Have studied literature. The factors can be summarized as follows.
Future factor, Pride factor, Teaching factors, Motivation factor, Expectations. The analysis of each
factor. The researcher will create a tool to create a questionnaire. Study on factors influencing
undergraduate education. Faculty of Science and Technology Rajamangala University of
Technology Suvarnabhumi.
Keywords: Study Options, Bachelor, High school, Factor.
1. บทนา

การศึกษาต่อที่สูงขึ้นจากระดับมัธยมศึกษา เรียกว่า การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียน
ส่วนใหญ่มุ่งให้ความสาคัญในการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ นาไปใช้
ประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา ซึ่งการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาประมาณ 4-6 ปี
ขึ้นอยู่กับสาขาวิชานั้น ๆ
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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจ านวนมากทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ บาล มหาลั ย ของเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการเปิด
สอนระดับบัณฑิตศึกษาไปทั่วประเทศ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ป ระชาชนเป็น
อย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษาตามมาในแต่ละสถาบันจะมีการใช้กล
ยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อรับผู้เรียนเข้าศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการรับ ในขณะเดียวกันเป็นการ
เปิดโอกาสและทางเลือกให้แก่ผู้เรียนมากขึ้นเช่นกัน [1]
คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เปิดการ
เรียนการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเคมี หลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรฟิสิกต์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคน ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี
นาไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้เปิดการเรียนการสอนและ
สารวจสถิติระหว่างปีการศึกษา 2555-2560 พบว่า จานวนนักศึกษาเข้ามาใหม่มีจานวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการที่จะศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัดสาหรับการเลือกศึกษาต่อ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปท าการวิ เ คราะห์ ใ นการศึ ก ษาหาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ต่อไป
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ลิต้า ลิมาน ปัทมา ปาเนาะ อัสมา เจะแว [2] จากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย คื อ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการเลือกตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นจานวน 350 คน ผลการวิจัยพบว่า ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านอนาคต ได้แก่
ทาให้มีความมั่นคงในสายงาน การได้งานทาของบัณฑิตหลังจบการศึกษา การมีหน้าที่การงานที่ดี มี
ความคุ้มค่ ากับ ค่าใช้ จ่ าย หางานทาได้ ง่ายภายหลั งส าเร็จ การศึกษา ความต้ องการที่เ พิ่มขึ้นของ
ตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ ได้แก่ ทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ทาให้มีวิชาชีพที่น่า
ยกย่ อง เชื่อถื อในความรู้ แ ละประสบการณ์ของผู้ ส อน เชื่อถือในความสามารถของผู้ ส อนต่อการ
ถ่ายทอดความรู้ ทาให้มีวิสั ยทัศน์ที่ดี ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การให้ความสาคัญต่อ
ชื่อเสียงของสถาบัน โครงสร้างหลักสูตรที่ต่อยอดความรู้เชิงลึก การได้รับคาแนะนาจากผู้ที่ตนนับถือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ครอบครัวให้การสนับสนุน
เป็นคณะที่ใฝ่ฝันอยากจะเรียน มีค่าใช้จ่ายที่ถูก
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ปวิณ พงษ์โอภาส สมพร พวงเพ็ชร์ และรัชชนก สวนสีดา [3] จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จานวน 375 คนผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด ผลิ ตภัณฑ์ ด้านเศรษฐกิ จวัฒ นธรรม สั งคมและครอบครัว ตามล าดับการ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ เมื่อจาแนกตามหลักสูตรการศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจาแนกตามสถานที่พักอาศัย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อจาแนกตามเพศ ผลการเรียน รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
และลักษณะครอบครัว ไม่แตกต่างกัน
จุฑามาศ ชูจินดา กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล ณภัทร โชคธนินกุล [4] จากงานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจ
ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่
3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี กลุ่ มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จานวน 400 คน พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อ ได้แก่ เหตุผลส่วน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของสถาบัน ปัจจัยทางสังคม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
พิศมัย เพียรเจริญ [5] จากงานวิจัยเรื่อง ลักษณะของนักศึกษาและเหตุผลที่มีเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาส่วนใหญ่มาจากภาคใต้
บิดามารดามีอาชีพการเกษตร มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.20) และปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ ปัจจัย
ด้านครอบครั ว (ค่าเฉลี่ ย 3.09) เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวม พบว่า ตัว แปรเพศ ภูมิล าเนาของ
นักเรียน ประเภทการสอบเข้า และคณะที่ศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
ทรงธรรม ธีร ะกุล และคณะ [6] จากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มตัวอย่างจานวน 234 คน พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อโดยภาพรวม ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาจารย์และบุคลากร และด้านกายภาพอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาและ
ด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง
ศศิ วิ ม ล แสนเมื อ ง [7] จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั้ ง ใจเลื อ กมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ของนั กเรี ย นที่ มีผ ลการเรีย นดี ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตอนล่ าง กลุ่ ม
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสายการศึกษา
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คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 497 คน พบว่า ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี แบ่งออกเป็น 5
ปัจจัย คือ ด้านบุคลิกภายนอก ได้แก่ รักสงบ สะอาด สงบเสงี่ยม และมีการปรับปรุงตลอดเวลา ด้าน
ความสามารถ ได้แก่ ฉลาด มั่นคง กระตือรือร้น รวดเร็ว ด้านการเรียน ได้แก่ จริงจัง เคร่งเครียด มี
สาระ ยาก ด้านรสนิยม ได้แก่ ติดดิน บ้านนอก ด้านมูลค่า ได้ แก่ แพง ทันสมัย และผลการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ด้านหลักสูตร และเหตุผลส่วน
บุคคล พบว่า ทั้งปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ด้านหลักสูตรและเหตุผลส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกเรียน
มีสิทธิ์ ชัยมณี [8] จากงานวิจัยเรื่อง การเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประชากรและกลุ่ม คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ศึกษาในปีการศึกษา2557 จานวน
84 คน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสนใจและเหตุผลส่วนตัวโดย ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้าน
ชื่อเสียงของสถาบัน ด้านสภาพเศรษฐกิจและด้านประกอบอาชีพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การเลือก
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ภาพรวมด้าน
ความสนใจและเหตุผลส่วนตัว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.49 ด้านชื่อเสียงของสถาบันอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.80 และด้านประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.63
ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล [9] จากงานวิจัยเรื่อง การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จาก
นักศึกษา จานวน 581 คน พบว่า ด้านเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากโดยเรียงลาดับจาก
มากไปน้อยได้แก่ ไดรับความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ขาพเจาเลือก สามารถศึกษาตอไดในระดับ
ที่สูงขึ้น โอกาสในการจบการศึกษาตามกาหนดเวลา ไดรับการฝกปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ข าพเจ
าเลือก หลักสูตรมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมและขอที่มีคะแนนคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความมุ่ง
หมายที่จะเปนครูอยางมืออาชีพ ดานความเชื่อและคานิยม โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
เปนรายขอเรียงลาดับจากมากไปหานอยดังนี้อยูในระดับมาก ไดแก เมื่อสาเร็จการศึกษาแลวสามารถ
ไปประกอบอาชีพได รองลงมา คือ นักศึกษาที่จบการศึกษาเปนที่ยอมรับของสังคม มีโอกาสไดทางาน
กับองคการ หนวยงานที่มีชื่อเสียง ชื่อเสียงคณาจารยเปนที่ยอมรับของสังคม ชื่อเสียงของคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมเปนที่ยอมรับของสังคม และขอที่มีคะแนนคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือรางวัลที่คณาจารย
ไดรับ ดานความคาดหวังโดยภาพรวมอยู ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลาดับจากมากไป
หานอยอยูในระดับมาก ไดแก ความภาคภูมิใจของผู ปกครอง รองลงมา คือ เปนวิชาชีพที่มีเกียรติ เป
นวิชาชีพที่มีมั่นคง มีความกาวหนาในวิชาชีพ ความคาดหวังในเรื่องเงินเดือนที่สูงเมื่อไดทางาน และข
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อที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ ทาใหสามารถเปนครูที่ดีได ดานความรู ความสามารถโดยภาพรวมอยู ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ไดแก มีทักษะในการฟง พูดอาน เขียนภาษาไทย รองลงมา
คือ สามารถเรียนรู และมีความเขาใจในสาขาที่สมัครเรียนไดดีกวาสาขาวิชาอื่นๆ สาขาที่สมัครเรียน
ตรงกับสาขาที่เรียนจบ มีความถนัดในสาขาที่ตองการสมัครเรียน มีความรู พื้นฐานในสาขาวิชาที่ต อง
การสมัครเรียน และขอที่มีคะแนนคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีทักษะในการฟง พูดอาน เขียนภาษาอังกฤษ
ดานอิทธิพลจากสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรียง ไดแกไดรับขอมูลหลักสูตรจากหนังสือพิมพปายประกาศและเว็บไซต์ รองลงมาคือ อาจารยที่
โรงเรียนใหคาแนะนา บิดามารดาใหคาแนะนา รุนพี่ใหคาปรึกษาในการศึกษาตอ ไดขอมูลจากการจัด
งานประชาสัมพันธหลักสูตร และขอที่มีคะแนนคาเฉลี่ยนอย คือ ไดรับคาชักชวนจากเพื่อน
กล่าวถึงภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์รายด้านพบว่าเหตุจูงใจที่ทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เลือก
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
ปัจจัยด้านอนาคต
-ความมั่นคงในสายงาน
-มีความกาวหนาในวิชาชีพ
-การได้งานทาของบัณฑิตหลังจบการศึกษา
-การมีหน้าที่การงานที่ดี
-มีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย
-หางานทาได้ง่ายภายหลังสาเร็จการศึกษา
-เมื่อสาเร็จการศึกษาแลวสามารถไปประกอบอาชีพได
-ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดแรงงาน
-มีโอกาสไดทางานกับองคการ หนวยงานที่มชี ื่อเสียง
-ความคาดหวังในเรื่องเงินเดือนที่สูงเมื่อไดทางาน
ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ
-ทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
-ทาให้มีวิชาชีพที่น่ายกย่อง เชื่อถือในความรู้และประสบการณ์ของผู้สอน
-เชื่อถือในความสามารถของผู้สอนต่อการถ่ายทอดความรู้ ทาให้มีวิสัยทัศน์ที่ดี
ปัจจัยด้านการเรียนการสอน
-การให้ความสาคัญต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสถาบัน
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-โครงสร้างหลักสูตรที่ต่อยอดความรู้เชิงลึก
-การจัดการเรียน
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
-ครอบครัวให้การสนับสนุน
-เป็นคณะที่ใฝ่ฝันอยากจะเรียน
- ชื่อเสียงคณาจารยเปนที่ยอมรับของสังคม
-ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
-การประชาสัมพันธ์
-เหตุผลส่วนบุคคล
-อาจารยที่โรงเรียนใหคาแนะนา
-รุนพี่ใหคาปรึกษาในการศึกษาตอ
-ไดรับคาชักชวนจากเพื่อน
ปัจจัยดานความคาดหวัง
-ความภาคภูมิใจของผูปกครอง
-เปนวิชาชีพที่มีเกียรติ
-เปนวิชาชีพที่มีมั่นคง
จากการรวบรวมข้อมูลในงานวรรณกรรมที่ได้ศึกษา ผู้วิจัยจะนาไปสร้างเครื่องมือในการจัดทา
แบบสอบถามการศึกษาหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อไป
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บทคัดย่อ
จากการทาวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสผลการทดสอบ
คะแนนของผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 26.87 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.943 คะแนน มีคะแนน
หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 38.57 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.651 คะแนน
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมพันธ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรก่อนเรียนกับหลังเรียนคะแนนทดสอบมีความสัมพันธ์กันและมีทิศทางความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกัน
เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) = 0.414 มีค่าเป็นบวก
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t มีค่า 5.598 ค่า Sig. (2-tailed)
มีค่า 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันและ
เมื่อนักศึกษาได้รับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสแล้วมีคะแนนหลังสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: นักศึกษา การเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ABSTRACT
From classroom research, study the Learning Achievement of Web services technology
Course. The results from average pre-test score of students was 26.87 and a standard deviation
was 6.943. In addition, the average post-test score was 38.57 points and a standard deviation was
10.651.
Considering the relationship of the pre-test and post-test scores by testing of the
correlation of variables. The results show that, they were related in the same direction by the
correlation equal to 0.414.
The different of pre-test and post-test score has t-value equal to 5.598 value (2-tailed)
significant at 0.000, which is less than the significance level of .05, indicated that the pre-test and
post-test score are related, after attended the Web services technology class the post-test score
were raised up by the level of significance at .05.
Keywords: Students, Teaching and Learning, Learning Achievement
1. บทนา
การเรียนการสอนของการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการจะพัฒนาให้ศิษย์มีความรู้ ความสามารถในการ
รู้จักคิด รู้จักทา รู้จักการแก้ปัญหา การที่จะให้ประเทศชาติก้าวหน้าได้นั้นจาเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสร้างทรัพยากรบุคคล
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ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งสิ่งที่จาเป็นที่สุดคือการพัฒนาการเรียนการสอน เพราะเชื่อว่าอาจารย์ผู้สอนต้องมี
วิธีการในการนาการสอนที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียน ย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนการสอนมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งปัญหา
ที่ยงั พบเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้จัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนตามเนื้อหาวิชาตามความเหมาะสมและประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มี
ความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนแบบอาศั ย การวิ จั ย เป็ น การเรี ย นรู้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว ม ผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาวิจัยในรายวิชา 405-31-30 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดยการนาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนมา
ประยุกต์ใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษากลุ่ม ITS35641N สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จานวน 23 คน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ที่ผู้วิจัยได้เผชิญอยู่
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 ทฤษฎีการวัด (Measurement Theory) และหลักการวัด [1]
การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการกาหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับบุ คคล
สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณหรือคุณภาพของลักษณะที่จะวัด
การวัดผลมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาหรือสิ่งที่จะวัด
2. เครื่องมือวัดหรือเทคนิควิธีในการรวบรวมข้อมูล
3. ข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หากเป็นข้อมูลเชิงปริมาณจะต้องมีจานวนและหน่วยวัด
หากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงคุณลักษณะซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวเลข
หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา [2] เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลการศึก ษาเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ควรยึดหลักในการปฏิบัติดังนี้
1) การวัดและประเมินผลการศึกษา
2) ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ
3) คานึงถึงความยุติธรรม
4) การแปลผลให้ถูกต้อง
5) ใช้ผลของการวัดและการประเมินให้คุ้มค่า
2.1.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1.2.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) [3]
2.1.2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: S.D. [3]
2.1.2.3 การทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียนของกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน โดยใช้ t-test Dependent Sample สามารถหาได้จาก [4]
2.1.2.4 แบบผลการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design การศึกษาค้นคว้าได้ใช้
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design [5]
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เจตน์นที ราชเมืองมูล [6] จากงานวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังเรียนวิชาสถิติของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษาที่ทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนวิชาสถิติจานวนทั้งหมด 46 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาก่อนเรียนคะแนนเต็ม 60 นักศึกษาสอบได้
คะแนนเฉลี่ย 23.39 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.49 ส่วนหลังจากที่เรียนวิชาสถิติแล้วทาการสอบหลังเรียน
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นักศึกษาทั้งหมดได้คะแนนสูงขึ้นคือ 39.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.58 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ของ
คะแนนก่อนและหลังสอบของนักศึกษา พบว่าค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างคะแนนก่อนสอบและคะแนน
หลังสอบของนักศึกษาที่มีทดสอบจานวน 46 คน อยู่ที่ร้อยละ 71.5 แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากเพราะมี
ค่ามากกว่า .05 หรือร้อยละ 50
รจนา กวางรัมย์ [7] จากงานวิจัยเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน พบว่า
ประชากรและกลุ่ม ตั วอย่าง นักศึกษาหลักสูตรการบริห ารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ที่
ลงทะเบี ยนเรียนวิชาการค้าระหว่างประเทศ ในภาคเรียนที่ 1/2554 จานวน 25 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจั ย
แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) แบบ 2 คาตอบ คือ ถูกและผิด
จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แค่ ร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่ามีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย ขาดเรียนบ่อย ไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันเองและเล่น
facebook ผ่านมือถือและ I-pad โดยไม่ยอมจดบันทึกเนื้อหาที่ผู้สอนบรรยาย จากการทดสอบก่อนการเรียน (pretest) พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง(5-6 คะแนน) ร้อยละ 50 และ 15.38 ตามลาดับ แสดงให้เห็นถึง
พื้นความรู้ก่อน การเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศอยู่ ในระดับปานกลาง ภายหลังจาก
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานแล้ว ได้ทาการทดสอบหลังการเรียน (post-test) พบว่า
คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (7-8 คะแนน) ร้อยละ 23.07 และ 30.76 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน
ทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับ
พฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น
พรศิริ อูปคา [8] จากงานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนลาปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง EFE 201
โรงเรียนลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายทาแบบทดสอบเพื่อประเมิน
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคานวณค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสาคัญ .05
3. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการเปรียบเทียบแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
กลุ่ม ITS35641N สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เมื่อได้ทาการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วจึงได้ทาการดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ดังนี้
3.1 รูปแบบการศึกษา
การวิจัยชั้นเรียนนี้มุ่งศึกษามุ่งศึกษาการเปรียบเทียบแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ITS35641N สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวน 23 คน
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้รายวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส จานวน 1 ฉบับ
คะแนนเต็ม 70 คะแนน โดยวัดความรู้ความเข้าใจในหลักการสาคัญของเว็บเซอร์วิส ภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส และ
การกาหนดนิยามภาษา โปรโตคอลมาตรฐานบนเว็บเซอร์วิส ข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส
3.4 การทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทาข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง หลักการสาคัญของเว็บเซอร์วิส ภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส
และการกาหนดนิยามภาษา โปรโตคอลมาตรฐานบนเว็บเซอร์วิส ข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส ก่อน
การเรียนการสอน 1 ครั้งและทาการเช็คให้คะแนนในตอนต้นของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2. ทาการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาหลักการสาคัญของเว็บเซอร์วิส ภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส
และการกาหนดนิยามภาษา โปรโตคอลมาตรฐานบนเว็บเซอร์วิส ข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส
3. ทาการสอบวัดความรู้อีกครั้งด้วยข้อสอบฉบับเดิม หลังจากได้รับการเรียนการสอนในเนื้อหาหลักการ
สาคัญของเว็บเซอร์วิส ภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส และการกาหนดนิยามภาษา โปรโตคอลมาตรฐานบนเว็บเซอร์วิส
ข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบแบบทดสอบวัดความรู้ และบันทึกคะแนนลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
2. ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน โดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนา
คะแนนสอบมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test โดยเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Twosample test on means)
หลังจากนาข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลแล้วทาการสรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอนหรือเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดความรู้รายวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ก่อนการเรียนการสอน 1 ครั้ง
และทาการตรวจเช็คให้คะแนนจากนั้นทาการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาและทาการสอบวัดความรู้อีกครั้ง
ด้วยข้อสอบฉบับเดิมได้นาเสนอข้อมูลทั่วไปและผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีสมมติฐานดังนี้
H0 : คะแนนเฉลี่ย หลังเรียน ไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
H1 : คะแนนเฉลี่ย หลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบนักศึกษาที่ทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
จานวนกลุ่ม
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าคลาดเคลื่อน
ค่าเฉลี่ย
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ก่อนเรียน

23

26.87

6.943

1.448

หลังเรียน

23

38.57

10.651

2.221

จากตารางที่ 4-1 สรุปได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 23 คน มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ
26.87 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 38.57 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนเท่ากับ 6.943 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 10.651 คะแนน
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ตารางที่ 2 แสดงค่าความสัมพันธ์ของคะแนนก่อนและหลังสอบของนักศึกษา
Pair 1

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

กับ

N

Correlation

Sig.

23

0.414

0.049

การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องคะแนนทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย นโดยใช้ ใ นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรก่อนเรียนกับหลังเรียน จากผลการวิเคราะห์ค่า Sig.= 0.049 (p-value < 0.05) จึงปฏิเสธ
H0 สรุป ว่า คะแนนทดสอบมีค วามสั ม พัน ธ์กั นและมีทิ ศทางความสัม พัน ธ์อ ยู่ใ นทิ ศทางเดี ยวกัน เนื่อ งจากค่ า
Correlation (r) = 0.414 มีค่าเป็นบวก
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน
Paired Difference
95%

Mean
ก่อน
เรียน กับ

Confidence
Interval of the
Difference

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

Lower Upper

10.020

2.089

7.363

หลัง
11.70
เรียน

16.029

t

df

Sig.
(2-tailed)

5.598

22

0.000

จากตารางที่ 4-3 พบว่าค่าสถิติ t มีค่า 5.598 ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันและเมื่อนักศึกษาได้รับการเรียนการสอน
วิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสแล้วมีคะแนนหลังสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบทีและระดับนัยสาคัญทางสถิติ
S.D.
ค่าเฉลี่ยของ
Mean
S.D.
ค่าเฉลี่ย
t
df
ผลต่าง
ผลต่าง
ก่อนเรียน

26.87

6.943

หลังเรียน

38.57

10.651

11.70

10.020

5.598*

22

Sig 1
tailed
0.000

จากตารางที่ 4-4 พบว่าการทดสอบคะแนนของผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 26.87 คะแนนและ
มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 38.57 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้งพบว่าคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ .05
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการวิ จัย ชั้ น เรี ย นในครั้ งนี้ ทาให้ ท ราบถึ งการจัด การเรี ยนการสอนเพราะคะแนนก่ อ นเรี ย นของ
นักศึกษามีคะแนนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยหลังจากที่นักศึกษาได้รับการเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าคะแนน
ก่อนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียน
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การสอน ซึ่งสอดคล้องกับเจตน์นที ราชเมืองมูล [6] จากงานวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังเรียนวิชา
สถิติของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษาที่ทาแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียนวิ ชาสถิติจานวนทั้งหมด 46 คน มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญ ทานองเดียวกั น อีกทั้งยังได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา กวางรัมย์ [7] จากงานวิจัยเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่ง
งาน พบว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาหลักสูตรการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่
4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้าระหว่างประเทศ ในภาคเรียนที่ 1/2554 จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน
ทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับ
พฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น และได้สอดคล้องกับงานของ พรศิริ อูป
คา [8]
จากงานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี พบว่า
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง EFE 201 โรงเรียนลาปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 20 คน ผลการทดสอบสูงกว่าก่อนเรียนที่
ระดับนัยสาคัญ .05
ข้อเสนอแนะ
ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปในวิชาบังคับซึ่งมีนักศึกษาจานวนมากกว่านี้เพื่อทาการศึกษาในขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น เช่น รายวิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและดีขึ้นต่อไปใน
อนาคต
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A data flow is a single piece of data, or a logical
collection of several pieces of information.
A process is an activity or a function which is
performed for some specific business reason.

Abstract—Data flow diagram (DFD) is still widely used
in the software development. The syntax errors in DFD
can occur when the diagrams are not following its rules.
This work purposes the pattern for DFD classes based on
purposed formalized syntax rules of DFD. The example
results show how to facilitate data flow diagramming and
also to reduce syntax errors of DFD by object-oriented
style, which can use in the future other works.

TABLE I.

Keywords-data flow diagram; data flow diagram rules;
data flow diagramming; class pattern

I.

INTRODUCTION

DFD Element

Gane and Sarson
Symbols

DeMarco and
Yourdon Symbols

External entity

Name

Name

Name

Name

1

1
Name

Data flow

Although the object-oriented analysis and design has
introduced, the structured system analysis is still widely
used in the software development. The most commonly
used diagram in the structured system analysis is the data
flow diagram. DFD illustrates the processes which
transform the data within the system. DFD has its symbols
and rules. The errors in DFDs can occur when the
diagrams are not following its rules. There are many tools
to data flow diagramming. Some tools are drawing tools
and some are modeling tools. This work will present DFD
in object-oriented form to facilitate data flow diagramming
and also to reduce syntax errors.
II.

DFD SYMBOLS STYLES

Process

Data store

Name
D1

Name

D1 Name

A data store is a collection of data that is stored in
some way.
There are two fundamentally different types of
problems which can occur in DFDs: syntax errors and
semantics errors. Syntax errors can occur when the
diagrams are not followed to the rules of the DFD.
Semantics errors can occur when the meaning of the DFDs
is not accurately describing the business process being
modeled. Syntax errors are easier to find and fix than
semantics errors, because there are clearly rules which can
be used to identify them. [2]

OVERVIEW OF DFD

DFD is a graphical system model which illustrates the
movement of data between external entities and the
processes and data stores within a system. Truly, DFD
focuses on the processes which are performed, not on data.
There are four elements or symbols in DFD and there are
two commonly used styles of each graphical symbol, one
set developed by Gane and Sarson and the other by
DeMarco and Yourdon. These symbols were shown in
Table I. [1]
An external entity is a person, organization, or other
system which is external to the system, but supplies data
inputs or accepts data outputs.

III. SYNTAX RULES OF DFD
The syntax rules of each DFD element are as follows:
A. External entity
1) Every external entity must have a unique name.
2) Every external entity must have at least one input
or output data flow.
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B. Data flow
1) Every data flow should have a unique name.
Because the process changes the data input into a
different data output in some way. Therefore output data
flows usually have different names from input data flows.
However, there is some process which just passes the data
to another without changing it. Therefore, this rule can
overlook.
2) Every data flow must connect to at least one
process.
3) Data must flow only in one direction.

V. PATTERN OF DFD CLASS
This work purpose seven classes based on purposed
formalized syntax rules of DFD.
A. DFDElement class
The DFDElement class is the super class for each DFD
element. This class has a name property because each
DFD element has its name. And this class is an abstract
class to avoid instantiating object.
B. DFDNode class
The DFDNode class is the super class for all elements
which are node in the DFD. This class extends from the
DFDElement class and has three properties: No, HasInput
and HasOutput. The second and third properties is the flag
for checking input or output data. This class is also an
abstract class to avoid instantiating object.

C. Process
1) Every process must has a unique name.
2) Every process should have at least one input data
flow. A process without any inputs, but produces outputs
is called a miracle error because output data miraculously
appear. However, this can appear when that process issues
a trigger output based on an internal time clock.
3) Every process must have at least one output data
flow. A process without any outputs, but receives inputs is
called a black hole error.

C. ExternalEntity, Process, and DataStore class
These three classes are defined for specifying each
type of DFD node. These classes extend from the
DFDNode class and can instantiate.
D. DataFlow class
The DataFlow class is defined for representing a data
flow, which is a connection between DFD node. This class
extends from the DFDElement class and has two
DFDNode properties. The former is for the beginning
node, the latter is for the end node. The DataFlow class
also has four types of constructor for instantiation all
possible connections between DFD nodes from rules in
Table II. The first parameter of these constructors is the
beginning node and the third is the end node. The second
parameter is the flow name and is kept in the Name
property.
The summary of relationships of these first six classes
is shown in Fig. 1.

D. Data store
1) Every data store must have a unique name.
2) Every data store must have at least one input data
flow.
3) Every data store should has at least one output
data flow. If there is only an output, this data store would
be an external entity.
IV.

FORMALIZED SYNTAX RULES OF DFD

From syntax rules of DFD, the summary of all possible
data flows which can connect from one DFD node
(external entity, process, and data store) to another node
was shown in Table II.
TABLE II.

CONNECTION BETWEEN DFD NODES RULES

End node
Begin node
External entity
Process
Data store

External
entity

Process

Data store













Note that, a process cannot send a data flow to itself, it
must send to the other process.
Finally, the summary of input and output data for each
DFD node was shown in Table III.
TABLE III.
DFD node
External entity
Process
Data store

INPUT AND OUTPUT DATA OF DFD NODES RULES
Input

Output
must

should
must

must
should
Figure 1. Relationships between all DFD element classes
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E. DFD class
The DFD class is defined for representing a single data
flow diagram. This class has the AddFlow method to add
DataFlow objects and keep these objects in the Flow
HashSet. This class also has the Validate method to get all
error and warning messages and the ToDiagram method
for generating a data flow diagram. The class diagram of
DFD class is shown in Fig. 2.

VI. EXPERIMENTATION AND RESULT
To evaluate the proposed DFD class pattern, this work
implements these classes by using C# programming
language. The result from the ToDiagram method in the
DFD class is a html file which contains a JavaScript code
that drawing a data flow diagram. This work uses
jsPlumb toolkit [3] to draw a data flow diagram.
This work uses the shop system to be the case study for
experimentation. This shop system has two external
entities: Owner and Employee. To diagraming the Login
process, the source code is shown in Fig. 3 and the
resulting diagram is shown in Fig. 4.
If the resulting diagram has any syntax error, the
message will show. There is one error in Fig. 4 because
there is not any output data flow from the User Account
data store.
The complete level 0 DFD of the shop system is shown
in Fig. 5 and the complete source code of this diagram is
shown in Fig. 6.

Figure 2. Class diagram of DFD class
var shop = new DFD();
var eOwn = new ExternalEntity("Shop Owner");
var pLog = new Process("Login");
var ownUPlog = new DataFlow(eOwn,
"Username, Password", pLog);
shop.AddFlow(ownUPlog);

VII. CONCLUSION AND FUTURE WORK
This work purpose seven classes based on purposed
formalized syntax rules of DFD, which can use as the
pattern for DFD class. This work also shows how to use
these classes and the resulting diagrams. These examples
show how to diagram by object-oriented style, which can
use in the other works.
However, in 2010-2011, Ibrahim and Yen [4-6]
formalized the DFD rules for consistence check between
the context diagram and level 0 DFD. They also developed
the tool for drawing and checking the consistency of these
two diagrams. Their works did not show how to
implement their tool and only focus on the context
diagram and level 0 DFD. While this work focuses on
proposing the pattern of DFD class by object-oriented
programming. To check consistency through all levels of
DFD and context diagram in object-oriented style will be
addressed in further developments.

var eEmp = new ExternalEntity("Employee");
var empUPlog = new DataFlow(eEmp,
"Username, Password", pLog);
shop.AddFlow(empUPlog);
var sUac = new DataStore("User Account");
var uacURlog = new DataFlow(sUac,
"User role", pLog);
shop.AddFlow(uacURlog);
var logURown = new DataFlow(pLog,
"User role", eOwn);
shop.AddFlow(logURown);
var logURemp = new DataFlow(pLog,
"User role", eEmp);
shop.AddFlow(logURemp);
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Figure 3. Code of Login Process DFD

Figure 4. Login Process DFD
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Figure 5. Level 0 DFD of the shop system
var shop = new DFD();

shop.AddFlow(new DataFlow(pMpd,
"Product info", sPro));
shop.AddFlow(new DataFlow(sPro,
"List of product", pMpd));
shop.AddFlow(new DataFlow(pMpd,
"List of product", eOwn));

//ExternalEntity
var eOwn = new ExternalEntity("Shop Owner");
var eEmp = new ExternalEntity("Employee");
//Login Process
var pLog = new Process("Login");
var sUac = new DataStore("User Account");
shop.AddFlow(new DataFlow(eOwn,
"Username, Password", pLog));
shop.AddFlow(new DataFlow(eEmp,
"Username, Password", pLog));
shop.AddFlow(new DataFlow(sUac,
"User role", pLog));
shop.AddFlow(new DataFlow(pLog,
"User role", eOwn));
shop.AddFlow(new DataFlow(pLog,
"User role", eEmp));

//Sale Product Process
var pSal = new Process("Sale Product");
var sSal = new DataStore("Sale Info");
var sSde = new DataStore("Sale Detail");
shop.AddFlow(new DataFlow(eEmp,
"Product barcode", pSal));
shop.AddFlow(new DataFlow(sPro,
"Product info", pSal));
shop.AddFlow(new DataFlow(pSal,
"Product info", eEmp));
shop.AddFlow(new DataFlow(pSal,
"Sale info", sSal));
shop.AddFlow(new DataFlow(pSal,
"Sale detail", sSde));

//Maintain User Account Process
var pMua = new Process("Maintain User Account");
shop.AddFlow(new DataFlow(eOwn,
"User account info", pMua));
shop.AddFlow(new DataFlow(pMua,
"User account info", sUac));
shop.AddFlow(new DataFlow(sUac,
"List of user account", pMua));
shop.AddFlow(new DataFlow(pMua,
"List of user account", eOwn));

//View Sale Info
var pVsi = new Process("View Sale Info");
shop.AddFlow(new DataFlow(eOwn,
"Sale date", pVsi));
shop.AddFlow(new DataFlow(sSal,
"Sale info", pVsi));
shop.AddFlow(new DataFlow(sSde,
"Sale detail", pVsi));
shop.AddFlow(new DataFlow(pVsi,
"Sale info", eOwn));

//Maintain Product Process
var pMpd = new Process("Maintain Product");
var sPro = new DataStore("Product");
shop.AddFlow(new DataFlow(eOwn,
"Product info", pMpd));

shop.ToDiagram();
Figure 6. Code of level 0 DFD of the shop system
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บทคดย
ก ร ล ก ข ก ร รยนข งผทต งก ร มคร ข ศก ต นร ดบม วทย ลย น ถ บน ดมศก นนท
น จ ข ศก ลก ตรต ง ข งม วทย ลย ข วช ท งด นค มพว ต รข งม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคล
ล ม วทย ลยร ชภฏ นน ปน งท คญ ปน ย งม ก น งจ กจ งผล ดยตรงกบผทจ ข ศก ต นร ดบ
ม วทย ลย ข วช ท งด นค มพว ต ร มก รพฒน ร บบ นบ นนก รตด น จ นก ร ล ก ข วช ท งด น
ค มพว ต ร พ ข ศก ต นร ดบม วทย ลยบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ปนตวชวย นก ร ข ศก ต
นร ดบชนม วทย ลย ดยมก ร รวจข มลท ชจ นวน 10 คน จ กผทก ลงจ จบก รศก ร ดบชนมธยม
ปล ย ร ทยบ ท จ กผลก รวจยพบว คณภ พ ดยรวมข ง พพล คชนมคณภ พ ย นร ดบป นกล ง( ̅ =3.19)
ค

คญ: ร บบ นบ นนก รตด น จ, ลก ตรข ง ข วช ท งด นค มพว ต ร, นดร ยด

ABSTRACT
The selection of people who want to apply to study in university. In the higher education
institutions that are interested in courses in The Department of Computer Technology of
Rajamangala University of Technology and Rajabhat University are very important. Because it will
be directly affect the people to study in a university in Computer Major. This research develops
decision support systems that are in the Subject of the computer for admission into a university
on the operating system Android. The survey used data of 10 people who will be graduated from
high school or equivalent. The result showed that this application was 3.19.
Keywords: Decision Support System, Bachelor degree, Android
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1. บทน
นปจจบน ทค น ลย ด ข ม มบทบ ท นชวตปร จ วนข งมน ย ล คว มก ว น ท ง ทค น ลย ปน ป
ดวยคว มรวด รว ม รท ฟนค นง น ทค น ลยทถกพฒน ขนม ล ดวยคว ม ม รถข ง ม รท ฟนทท
ก รตดต
ร ร ก รคน ข มล ปน ปดวยคว ม ดวก บ ยม กยงขนจงท มผ ชง นทก พศทกวย ซง
ทบทกคนต งม ม รท ฟนตดตว ม รท ฟนจ ท ง น ม ดถ ข ด พพล คชน จง กด พพล คชนม กม ยท
ม รถร งรบก รท ง น ล พมคว ม ดวก บ ย กบผ ช ม รท ฟน
น งดวยทกปจ มผทจบก รศก ร ดบชนมธยมปล ย ร ทยบ ท ปนจ นวนม กท น จ นก ร ข ศก
ต นร ดบม วทย ลยท งด นค มพว ต ร ปญ นงค ก ร ล ก รยนม วทย ลยทมก ร รยนก ร น
ท งด นค มพว ต ร นงม วทย ลย จจ มก ร รยนก ร นท งด นค มพว ต ร ล ย ข ดวยกน ผจดท
จงม นวคดทจ พฒน พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด พร มผ ชง น พพล คชนบน ม รท ฟน
ปนจ นวนม ก ซงปญ ท จ กดขนค ก ร ข ดข มล จต ง ข มลจ ก ล ยทดปร ก บกน จท
ย วล ล งผล นก รตด น จผดพล ด ด
ดงนนคณ ผจดท จงม นวคด นก รจดท พพล คชน ร บบ นบ นนก รตด น จ นก ร ล ก ข วช
ท งด นค มพว ต ร พ ข ศก ต นร ดบม วทย ลยบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ปนก ร ดงข มล
ข งม วทย ลย ร ข ล จด ดน น ร งก ร รยนก ร นข ง ม วทย ลยร ชภฏ ข วช วทย ก ร
ค มพว ต ร ข วช ทค น ลย ร น ทศ ข ทค น ลยมลตม ดย ล ม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคล
ข วช วทย ก รค มพว ต ร ข วช ทค น ลย ร น ทศ ข วช ทค น ลยมลตม ดย ข วช ทค น ลย
ร น ทศธรกจ พ ปนตวชวย นก ร นบ นนก รตด น จ ล ก ข ท งด นค มพว ต ร นก ร ข ศก ต น
ร ดบม วทย ลย พพล คชนจ ชวย ผ ชง นตด น จง ยขน ล ลด วล นก ร ข มล ซงภ ย น พพล ค
ชนจ มตวชวย นปร ก บก รตด น จ
2. ก ร ล ง นวจยท กยวข ง
นปจจบนก รพฒน พพล คชนนนม ล ก ชง นม กม ย นด น Software ทน ม ชง น พ ท
มคว ม ดวกรวด รว นก รพฒน พพล คชน ดวก บ ยม กยงขน ล นคว ม คญข งก รพฒน
ร บบ ดย ช ทค น ลย น ท กยวข งกบก รพฒน ทจ กล วถงทฤ ฎพนฐ นท ดศก พ ชวย นก รท
ครงง น ซงม วข ดงน
2.1 ลก ตรวช ท งด นค มพว ต ร
2.2 Android Studio
2.3. SQLite
2.4 Decision Support System
2.5 ค ฉลย ลขคณต (Arithmetic Mean)
2.1. ลก ตรวช ท งด นค มพว ต ร
2.1.1 ม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคลทวปร ทศ
1) ข วช วทย ก รค มพว ต ร
2) ข วช ทค น ลย ร น ทศ
3) ข ทค น ลยมลตม ดย
4) ข วช ทค น ลย ร น ทศธรกจ
2.1.2 ม วทย ลยร ชภฏทวปร ทศ
1) ข วช วทย ก รค มพว ต ร
2) ข วช ทค น ลย ร น ทศ
3) ข ทค น ลยมลตม ดย
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2.2. Android Studio
Android Studio ซง ปน IDE Tool จ ก Google วพฒน Android รบ Android Studio ปน IDE
Tools ล ดจ ก Google วพฒน ปร กรม Android ดย ฉพ ดยพฒน จ ก นวคดพนฐ นม จ ก InteliJ
IDEA คล ย กบก รท ง นข ง Eclipse ล Android ADT Plugin ดยวตถปร งคข ง Android Studio ค
ต งก รพฒน คร งม IDE ท ม รถพฒน App บน Android มปร ทธภ พม กขน ทงด นก ร ก บบ
GUI ทชวย ม รถ Preview ตว App มมม งท ตกต งกนบน Smart Phone ตล รน ม รถ ดงผล
บ ง ย ง ดทนท ดน มต งท ก รรน App บน Emulator รวมทงยง ก ขปรบปรง น ร งข งคว ม รวข ง
Emulator ทยง จ ปญ กน ย นปจจบน
2.3. SQLite
SQLite ปน Database ขน ด ลกท ดรบคว มนยม ย งม กกบ Application ทท ง นบน Smart Phone
ปร ภทต ง รป บบก รท ง นข ง SQLite ปน บบ Standalone ท ง น ย น Application นน SQLite ม
ครง ร งง ยต ก รจด กบ ล น ป ช ล ฟลทจด กบนนกมขน ด ลกม ก ก บ ท กบก ร กบข มลจรง
พร ฉ นน SQLite Database จง ม มกบ Application ทท ง นบน Smartphone ย งยง ดย ฉพ
น น งจ กข จ กดท งด น Hardware ล Memory รวมทงคว ม ม รถ นก ร Process ข มลต ง น
Smartphone ย มน ยกว PC Desktop ปนธรรมด
2.4. Decision Support System
DSS ปนซ ฟ วรทชวย นก รตด น จ กยวกบก รจดก ร ก รรวบรวมข มล ก รว คร ข มล ล ก ร
ร งตว บบทซบซ น ภ ย ตซ ฟต วร ดยวกน น กจ กนน DSS ยง ปนก รปร นก รท ง นร ว งบคล กร
กบ ทค น ลยท งด นซ ฟต วร ดย ปนก รกร ท ตต บกน พ กปญ บบ มม ครง ร ง ล ยภ ย ตก ร
ควบคมข งผ ชตง ต รมตนถง น ดขนต น ร จกล ว ดว DSS ปนร บบท ตต บกน ดย ชค มพว ต ร
พ ค ต บทง ย ดวก รวด รวจ กปญ ท มม ครง ร งท นน น ดงนนร บบก ร นบ นนก รตด น จ จง
ปร ก บดวยชด คร งม ข มล ตว บบ (Model) ล ทรพย กร น ทผ ช ร นกว คร น ม ช นก ร
ปร มนผล ล ก ขปญ ดงนน ลกก รข ง DSS จง ปนก ร คร งม ทจ ปน กผบร ร นก รว คร
ข มลทมรป บบทซบซ น ตมวธก รปฏบตทยด ยน DSS จงถก ก บบ พ พมปร ทธภ พ นก รท ง น ม
พยง ตก รต บ น ง น ร งคว มต งก รข งข มล ท นน
2.5 ค ฉลย ลขคณต (Arithmetic Mean)
ค ฉลย ลขคณต ม ยถง ก ร รผลรวมข งข มลทง มดดวยจ นวนข มลทง มด ก ร ค ฉลย
ลขคณต ม รถ ด 2 วธ
1. ค ฉลย ลขคณตข งข มลท ม ด จก จงคว มถ ม รถค นวณ ดจ ก ตร
̅
ม

∑

̅ ( กซบ ร) ค ค ฉลย ลขคณต
∑ ค ผลบวกข งข มลทกค
ค จ นวนข มลทง มด
2. ค ฉลย ลขคณตข งข มลท จก จงคว มถ ม รถค นวณ ดจ ก ตร
̅
ม

̅

∑

( กซบ ร) ค ค ฉลย ลขคณต
ค คว มถข งข มล
ค ค ข งข มล ( นกรณก ร จก จงคว มถ ม ปน นตรภ คชน) ร จดกงกล งข ง
นตรภ คชน( นกรณก ร จก จงคว มถ ปน นตรภ คชน) ดจ ก
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ค ง ดข ง นตรภ คชน

ค ต ดข ง นตรภ คชน

2
ค ผลรวมคว มถทง มด ร จ นวนข มลทง มด
น กยวกบ ร ง วน บยง บนม ตรฐ น (Standard Deviation : S.D.) [3]
วน บยง บนม ตรฐ น ปนค วดก รกร จ ยท คญท ง ถต พร ปนค ท ชบ กถงก รกร จ ย
ข งข มล ดดกว ค พ ย ล ค วน บยง บน ฉลย ก ร วน บยง บนม ตรฐ น ม รถ ด 2 วธ
1. ก ร วน บยง บนม ตรฐ น (S.D.) นกรณข มล ม ดมก ร จก จงคว มถ ม รถ ดจ ก
ตร
ตรท 1 S. D

− ̅

ตรท 2 S. D

∑

−

ร
− ∑
−

ม S. D ค วน บยง บนม ตรฐ น
ค ข มล ( ตวท 1,2,3...,n)
̅ ค ค ฉลย ลขคณต
ค จ นวนข มลทง มด
2. ก ร วน บยง บนม ตรฐ น (S.D.) นกรณข มลมก ร จก จงคว มถ ม รถ
∑

ตรท 1 S. D

ม S. D ค
ค
ค
̅ ค
ค

− ̅
−

ตรท 2 S. D

ดจ ก ตร

∑

ร
− ̅
−

วน บยง บนม ตรฐ น
คว มถ
จดกงกล งชน
ค ฉลย ลขคณต
จ นวนข มล

3. วธก รวจย
ก รว คร ร บบง นข งร บบ นบ นนก รตด น จ นก ร ล ก ข วช ท งด นค มพว ต ร พ ข ศก ต
นร ดบม วทย ลยบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ย งล ยด ดย ชก ร ก บบร บบ ย งมปร ทธภ พ ล
ปน ปต มคว มต งก รข งผ ชง นต มวตถปร งค ล พฒน ร บบมกร บวนก ร ก บบดงน
3.1 ขนต นก รจด ตรยมข มล (Pre-processing)
3.2 ร ด กรม (ER-Diagram)
3.3 Storyboard ก รพฒน พพล คชน
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3.1 ขนต นก รจด ตรยมข มล (Pre-processing)
ขนต นก รจด ตรยมข มลมจดปร งค พ ตรยมข มลต ง
ทจ ปนต ง ชก นก รทดล ง นขน
ต ป ซงก รจด ตรยมข มลจ ปนขนต นทท พยงครง ดยว ดยปร ก บ ปดวย น
ลก ตรดงต ปน
3.1. ลก ตรวช ท งด นค มพว ต ร
3.1.1 ม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคลทวปร ทศ
1) ข วช วทย ก รค มพว ต ร
2) ข วช ทค น ลย ร น ทศ
3) ข ทค น ลยมลตม ดย
4) ข วช ทค น ลย ร น ทศธรกจ
3.1.2 ม วทย ลยร ชภฏทวปร ทศ
1) ข วช วทย ก รค มพว ต ร
2) ข วช ทค น ลย ร น ทศ
3) ข ทค น ลยมลตม ดย
3.2

ร ด กรม (ER-Diagram)
(Entity Relationship Model) ร E-R Model ปนวธก ร ดงคว มต งก ร ร น ทศ นร บบ
ธรกจ ปน ผนภ พ นขนต นก รว คร ล ก บบร บบฐ นข มล นนตวข มลทม ยจรง ดย มค นงถง
ร ยล ยด นก ร ตดตง, คว มต งก รพ ศ น น งก ร ชง น ล คว ม รว นก ร บคนข มล ร จกล ว
กนย นงว ม ดลข มล ชงตรรก ปนก ร ร ง ครงร งววข งผ ช (Skeletal User View) จ ดงข มล น
ข บ ขตทผ ก บบ น จ ดยม งทต งก นด ปนพนฐ น ด ก นทต, ร ลชนชป, ททรบวต น งข ง
ER-Diagram Model ชวย ธบ ย ครง ร งฐ นข มล ชง มพนธ

ภ พท 3-1

รด

กรมร บบ นบ นนก รตด น จ นก ร ล ก ข วช ท งด นค มพว ต ร พ ข ศก ต
นร ดบม วทย ลยบนร บบปฏบตก ร นดร ยด
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3.3 Storyboard ก รพฒน พพล คชน
Storyboard ค รปร ง น จ ข ง ปร กรม วนทตดต กบผ ชง น ล ดงร ยล ยดทจ ปร กฏ น ต
ล ฉ ก ร ตล น จ ชน ปมต ง น ปร กรม ร น จ ปร กรม ก ร ก บบ Storyboard จงต ง
ก บบ มก ร ชง นทง ย ล ดวก บ ย มมคว มซบซ นม กนก ล ยงรวม ปถงก ร ก บบ มคว ม
วยง ม กดคว มน ชง น
น จ รกข ง ปร กรม

ภ พท 3-2 ภ พ น

ดง พพล คชน

ชนด ปกรณ : ทรศพทร บบปฏบตก ร Android ขน ด 5 นว
ค ธบ ย : น รก ดง ล ก ก นดร ย วล ปร ม ณ 3 วน ท ท ก ร ป น ถด ป
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ภ พท 3-3 น ลก พพล คชน
ชนด ปกรณ : ทรศพทร บบปฏบตก ร Android ขน ด 5 นว
ค ธบ ย : น จ ลก ปนก ร ดง มนข ง พพล คชน

ภ พท 3-4 น จ ตว ล ก นก รตด น จ
ชนด ปกรณ : ทรศพทร บบปฏบตก ร Android ขน ด 5 นว
ค ธบ ย : น จ ตว ล ก นก รตด น จ

450

ก รปร ชมวช ก รร ดบช ตวทย ศ ตร ล ทค น ลย ครงท 1 วนท 19 มกร คม 2560

ภ พท 3- น จ คน ร ยช ม วทย ลย
ชนด ปกรณ : ทรศพทร บบปฏบตก ร Android ขน ด 5 นว
ค ธบ ย : น จ คน ร ยช ม วทย ลย ปนก รคนร ยช ข ง งม วทย ลยทผ ชง นต งก ร รยกด
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ผลก รวจย
บบ บถ มคว มคด น รบผ ชยวช ญด น น วธก ร กยวกบ
ร บบ นบ นนก รตด น จ นก ร ล ก ข วช ท งด นค มพว ต ร พ ข ศก ต นร ดบม วทย ลย
บนร บบปฏบตก ร นดร ยด
ค ช จง: ปรด ดงคว มคด น กยวกบคว ม ม มร ยก รต ง ดวยก รท คร ง ม ย ลง นช งว งท
ตรงกบคว มคด นท ปนจรงข งท นม กท ด ล ปรดต บทกข

ร ดบคว มคด น
กณฑก รปร มน
1) ด น น

x

SD

ร ดบค นน

3.3

0.21

ป นกล ง

3.1

0.57

ป นกล ง

3
4
3.1
3.28
3.4
3.1
3.2
3.6
3.2
3.2
3.09
3.4
3.3
2.7

0.47
0.82
0.32
0.15
0.52
0.74
0.42
0.70
0.42
0.42
0.19
0.52
0.48
0.48

ป นกล ง
ด
ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
นย

3.1
3
3.2
2.8
3.2
3.13

0.57
0.00
0.63
0.42
0.42
0.18

ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
นย
ป นกล ง
ป นกล ง

3

0.47

ป นกล ง

2.7

0.67

ข ง พพล คชน

1.1 รป บบตว ก ร ม

ม ล ง ยต ก ร น

1.2 คว มถกต งข ง น
1.3 ปนปร ยชนต ผทต งก ร ข ศก ต นร ดบชน ปรญญ ตร
1.4 มคว ม ดคล งกบจดปร งคข ง พพล คชน
2) ก รน น น
2.1 ก รน น น มคว มชด จน
2.2 คว ม ม มข งล ดบ นก รน น น
2.3 คว มน น จ นก รน น น
2.4 รป บบข งก รน น กร ตนคว ม น จ
2.5 ภ ท ชน น มคว ม ม ม
2.6 รยงล ดบก รน น ดคล งวตถปร งค
3) ด นก ร ก บบ พพล คชน
3.1 มน ล ก ชง น ข จง ย ล ดวก นก ร ชง น
3.2 ก รจดรป บบ น พพล คชนง ยต ก ร น ล ก ร ชง น
3.3 พน ลงกบ ตว ก รมคว ม ม ม ล คว มน น จข ง
พพล คชน
3.4 ภ พกบ น มคว ม ดคล งกน ล ม รถ คว ม ม ย ด
3.5 ก ร บง มวด ม น พพล คชนชด จน ชง น ดง ย
3.6 รป บบตว ก ร ม ม ล ง ยต ก ร น
3.7 ภ พนงท ชปร ก บ ขน ด ม มกบ น จ
3.8 ก รจดว ง งคปร ก บ ตล วนภ ย น น จ มคว ม ม ม
4) ด นก ร ชง น
4.1 พพล คชน ม รถท ง น ดถกต ง ผ ชมคว ม พงพ จ นร ดบ ด
4.2 ผ ชมคว มพงพ จ นคว ม รวข ง นก รต บ น งข ง พพล คชน
ม กน ย พยง ด
4.3 พพล คชนมปร ยชนต ท นม กน ย พยง ด
ฉลย ดยรวม

นย
3.7
3.19

0.82
0.18

ป นกล ง
ป นกล ง
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จ กต ร งผลก รปร มน บบ บถ มคว มคด น รบผ ชยวช ญด นร บบ นบ นนก รตด น จ น
ก ร ล ก ข วช ท งด นค มพว ต ร พ ข ศก ต นร ดบม วทย ลยบนร บบปฏบตก ร นดร ยด
จ นวน 10 ท น พบว คณภ พ ดยรวมข ง พพล คชน มคณภ พ ย นร ดบ ป นกล ง ( ̅ = 3.19) ม
พจ รณ ตล ด นข งก รปร มน รปผล ดดงน
วนด น น ข ง พพล คชน ย นร ดบ ป นกล ง ( ̅ = 3.3)
วนด นก รน น น
ย นร ดบ ป นกล ง ( ̅ = 3.28)
วนด นก ร ก บบ พพล คชน ย นร ดบบ ป นกล ง ( ̅ = 3.09)
วนด นก ร ชง น ย นร ดบ ป นกล ง ( ̅ = 3.13)
ภปร ยผล ล ข น น ก รวจย
จ กผลก รทด บปร ทธภ พข ง ร บบ นบ นนก รตด น จ นก ร ล ก ข วช ท งด นค มพว ต ร
พ ข ศก ต นร ดบม วทย ลยบนร บบปฏบตก ร นดร ยด วตถปร งค พ ก บบ พฒน ร บบ ดย
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ร บบก รจดก รครภณฑ ดย ชร QR Code
Asset Management System By QR Code System
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คณ / งกด วทย ศ ตร ล ทค น ลย ม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคล วรรณภม ศนยนนทบร
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บทคดย
บทคว มนน น ก รพฒน ร บบจดก รครภณฑ ดย ช ทค น ลยคว ร คด ปน คร งม นก รจด
ก ร ล ตรวจ บข มลครภณฑคณ วทย ศ ตร ล ทค น ลย ม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคล วรรณภม
ศนย นนทบร ดยพฒน ร บบ ปน พพล คชนบน นดร ยด ฟนดวยภ จ ว ล ชม ย คว ล ปนร บบ
จดก ร ฐ นข มล ร บบ ดรบก รปร มนปร ทธภ พ ดยผต บ บบ บถ มจ นวน 10 คน จ กผลก รปร มน
ร บบข งตน ม รถทจ รป ดว ร บบทพฒน ขนนนมปร ทธภ พ ม รถทจ น ป ปร ยกต ช นก รบร ร
จดก รครภณฑ ด ปน ย งด
ค

คญ: ร บบจดก รครภณฑ, คว ร คด, นดร ยด
Abstract
This paper proposed to develop the durable articles management system using QR Code
technology, that is developed as a tool, for manage and able to examine durable articles in the
faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Nonthaburi Campus. The system is developed as application on android phone which is used
Java programing language and MySQL as a database management. The performance system is
tested by 10 peoples, the result indicated that the developed system has efficiency at a good
level. In addition, it can be efficiently applied for the durable articles management system.
Keywords: Durable Articles Management System, QR Code Technology, Android.

1. บทน
นปจจบน ทค น ลยบ ร คด ปน ทค น ลยทมก ร ชง น ย ง พร ล ย นด นข งธรกจต ง พร ง ยต
ก ร ชง น นก ร กบข มลข ง นค ร ชง น นด นก รจดก รข มลท กยวข งข งท ง งคกร บ ร คดม ล ย
ปร ภท ล ก ชง น ก ร ชง นบ ร คด ตล ปร ภทมก ร ชง น ตกต งกน ป ชน EAN-8 EAN-13 UPC-A UPC-E
ปนตน ซงจ ล ก ชง น บบ นขน ยกบคว ม ม มข งรป บบง นธรกจ ซง วน ญก ร นบ ร คดนนต ง ช
คร ง นข มลทถกบรรจ บบ ร คดนน ท คณ ผจดท ลง นถงปญ นก ร กบข มล ตปจจบน ดมก รพฒน
ร บบ QR Code ร Quick Response ปนบ ร คด 2 มต ล ม รถ กนผ นท ง Application บนม ถ ด
ท ก ร นข มล ปน ป ย ง ดวก ล ง ยต ก ร ชง นม กยงขน

460

ก รปร ชมวช ก รร ดบช ตวทย ศ ตร ล ทค น ลย ครงท 1 วนท 19 มกร คม 2560

น งจ ก นปจจบน ร บบก รจดก รครภณฑภ ย น ข นน ปนร บบก รจดก ร ดย ช ก ร นก รจด กบ
ข มลครภณฑต ง ท ข มลบ ง วนมก รช รด ญ ย กดก ร น ปล งพนท นก รจด กบ ก รครภณฑ ต
ปญ ข งผ ชปจจบนค มทร บท ยข งครภณฑชนนน กทงยง มมก ร ก ขข มลข งครภณฑภ ย น ก รท
บนทก
ดคล งกบท ปน ยจรง ณ ปจจบน
ดงนนท งคณ ผจดท จง ลง นปญ ข งร บบ นปจจบน ล ปร ยชนข ง ทค น ลย QR Code จง
ต งก รน ทค น ลยนม ช นก รพฒน ร บบจดก รครภณฑ น ข วทย ก รค มพว ต รผ นท ง วบ ซต ล
กนข มลผ นท ง พพล คชน พ ง ยต ก รตรวจ บ ครภณฑภ ย น ข
2. ก ร ล ง นวจยท กยวข ง
ก รพฒน ก รจดก รครภณฑภ ย น น ข วทย ก รค มพว ต ร ปนก รน วบ พพล คชน ล
พพล คชน พ ช นก รจดก รครภณฑภ ย น ข มปร ทธภ พม กขน ท งผจดท ดศก ทฤ ฎท
กยวข ง พ ช นก รพฒน ซงกล ว รปต ม วข ดงต ป
2.1 Andriod Studio ปน ปร กรมท ช นก รพฒน Application
Android Studio ค ปร กรมท ช รบพฒน พพล คชน ดย ชภ Java ซง ปร กรม Android
Studio ปน ปร กรม นงท ช นก รพฒน Application Server ด ย งมปร ทธภ พ ปนซ ฟต วร
OpenSource ทพฒน ขน พ ช ดยนกพฒน ง ท คว มก ว น นก รพฒน ข ง Android Studio ปน ป
ย งต น ง ล รวด รว
2.2 MySQL ช นก ร ร งฐ นข มล ล จดก รข มล
MySQL ค ปร กรมร บบจดก รฐ นข มล ทพฒน ดยบร ท MySQL AB ม น ท กบข มล ย ง
ปนร บบ ร งรบค ง SQL ปน คร งม
รบ กบข มล ทต ง ชรวมกบ คร งม ร ปร กรม น ย งบรณ
ก ร พ ดร บบง นทร งรบคว มต งก รข งผ ช
2.3 Xampp ปน ปร กรมท ช นก รจ ล ง ซฟ ว ร
Xampp ค ปร กรม รบจ ล ง คร งค มพว ต ร วนบคคลข ง ร ท ง น นลก ณ
ข ง WebServer นนค คร งค มพว ต รข ง ร จ ปนทง คร ง ม ล คร งลก น คร ง ดยวกน ท มต ง
ช มต กบ Internet คณก ม รถทด บ วบ ซตทคณ ร งขน ดทกททก วล

2.4 Sublime Text ปน Tool ท ช นก รพฒน วบ พพล คชน
Sublime Text ปน ปร กรม ขยน คดซง นบ นนภ ท ล ก ล ย C, C++, C#, CSS, D, Erlang,
HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl,
PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile ล XML น ต ปร กรม วย ล ชง นง ย
2.5 Genymotion ปนตวจ ล งก ร ดงผลข ง Application
Genymotion ปน Android Emulator ทม พร มกบ Android System Image ล AVD รจรป
ม กกว 10 ตว ชวย นกพฒน มต งกงวล ร งก รตงค AVD กต ป ท คญ Genymotion ท ง น รวกว
Emulator ทม กบ Android SDK ม ก
2.6 QR Code ปน ทค น ลยทน ข มลม บบ ด ปนรป บบรปภ พ ลยม ล ม รถ กน ด
QR Code ปนบ ร คด 2 มต (2D CODE) ชนด นงทถกพฒน ขน ดยบร ท นปร ทศญปน นนค DENSO WAVE
(ปจจบน ปน ผนก นง น DENSO Corporation) มก รผลต กม ครง รก นป 1994 มวตถปร งคต มช QR นนค Quick
response ร ก รต บ น งทรวด รว
2.7 ครภณฑ ปน นทรพยทม ว พ ช นก รด นนง นมลก ณ คงทน ล ม ยก ร ชง น กนกว 1ป

461

ก รปร ชมวช ก รร ดบช ตวทย ศ ตร ล ทค น ลย ครงท 1 วนท 19 มกร คม 2560

ครภณฑ ม ยถง นทรพยท วนง นม ว พ ช นก รด นนง นมลก ณ คงทน ล ม ยก ร ชง น
กนกว 1 ป ดย บนทกรบรครภณฑทมมลค ตง ต 5,000 บ ท ขน ป ต มร ค ทน ปนร ยก ร นทรพย ถ วร
นบญชข ง วนง น ดยบนทกร ยล ยดครภณฑ นท บยนคมทรพย น ล ค นวณค มร ค ปร จ ป
3. วธก รวจย
นบทนจ กล วถงขนต น นก รว คร ร บบง นข ง วบ ซต ล พพล คชนก รจดก รครภณฑ
ภ ย น ข ดย ช ลกก ร ก บบ Infographics ย งล ยด ดย ชก ร ก บบร บบ ย งม ปร ทธภ พ
ล ปน ปต มคว มต งก รข งผ ชง นต มวตถปร งค ล พฒน ร บบมกร บวนก ร ก บบดงน
3.1 ผนภ พย ค ด กรม (Use-Case Diagram)
3.2
ร ด กรม (ER-Diagram)
3.3 Storyboard ก รพฒน พพล คชน
3.1 ผนภ พย ค ด กรม (Use-Case Diagram)
ผนภ พย ค ด กรม ค ผนภ พท ดงก รท ง นข งผ ชง นร บบ ล คว ม มพนธกบร บบ
ย ย (Sub systems) ภ ย นร บบ ญซง นก ร ขยนย ค ด กรมผ ชง นร บบจ ถกก นด ปน
ค ต ร (Actor) ล ร บบย ย (Sub systems) ค ย ค (Use Case) จดปร งค ลกข งก ร ขยน
ย ค ด กรมก พ ล ร งร วทง มดข งร บบว มก รท ง น รบ ง ปนก รดงคว มต งก รข งร บบ
(Requirement) ร ร งร วต ง จ กผ ชง นร บบ ซงถ ว ปนจด รมตน นก รว คร
ล ก บบร บบ
ญลก ณท ช นย ค ด กรมจ ช ญลก ณรปคน ทน Actor ช ญลก ณวงร ทน Use Case ล ช
นตรง นก ร ช ม ค ต รกบย ค พ ดงก ร ชง นข งย ค ข ง ค ต ร น กจ กนนย ค ทก ตว
จ ต ง ยภ ย น ลยม ดยวกนซงมช ข งร บบร บ ยดวย พร ถ ว ปนก รก นดข บ ขตข งร บบ
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ภ พท 3-1 ย ค ด

กรมร บบบร รจดก รครภณฑภ ย น ข

463

ก รปร ชมวช ก รร ดบช ตวทย ศ ตร ล ทค น ลย ครงท 1 วนท 19 มกร คม 2560

3.2 ผนภ พ

รด

กรม (ER Diagram)

ภ พท 3-2

รด

กรมร บบบร รจดก รครภณฑภ ย น ข
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3.3 Storyboard ก รพฒน พพล คชน
Storyboard ค รปร ง น จ ข ง ปร กรม วนทตดต กบผ ชง น ชน ปมต ง น ปร กรม ร น จ
ปร กรม ก ร ก บบ Storyboard จงต ง ก บบ มก ร ชง นทง ย ล ดวก บ ย มมคว มซบซ นม ก
นก ล ยงรวม ปถงก ร ก บบ มคว ม วยง ม กดคว มน ชง น
น จ รกข ง ปร กรม

ภ พท 3-3 ภ พ น

ดง พพล คชน

ชนด ปกรณ : ทรศพทร บบปฏบตก ร Android ขน ด 5.5 นว
ค ธบ ย : น รก ดง ล ก ก นดร ย วล ปร ม ณ 3 วน ท ท ก ร ป น ถด ป

ภ พท 3-4 น ล ค น
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ชนด ปกรณ : ทรศพทร บบปฏบตก ร Android ขน ด 5.5 นว
ค ธบ ย : ปน น รบล ค น ข ป ชง น น พพล คชน

ภ พท 3-5 น จ ลกข ง พพล คชน
ชนด ปกรณ : ทรศพทร บบปฏบตก ร Android ขน ด 5.5 นว
ค ธบ ย : น จ ลก ปนก ร ดงช ผ ช ล มนข ง พพล คชน

ภ พท 3-6 น จ กล ง
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ชนด ปกรณ : ทรศพทร บบปฏบตก ร Android ขน ด 5.5 นว
ค ธบ ย : น จ กล ง ปนก ร กน QR code พ ข ถงครภณฑ

ภ พท 3-7 น จ ข มลครภณฑ
ชนด ปกรณ : ทรศพทร บบปฏบตก ร Android ขน ด 5.5 นว
ค ธบ ย : น จ ข มลครภณฑ ดงครภณฑทง มด

ผลก รวจย
บบ บถ มคว มคด น รบผ ชยวช ญด น น วธก ร กยวกบ
ร บบก รจดก รครภณฑ ดย ชร คว ร คด
ค ช จง: ปรด ดงคว มคด น กยวกบคว ม ม มร ยก รต ง ดวยก รท คร ง ม ย
ลง นช งว งทตรงกบคว มคด นท ปนจรงข งท นม กท ด ล ปรดต บทกข
ร ดบคว มคด น
กณฑก รปร มน
SD
ร ดบค นน
xˉ
1. น คร บคลมวตถปร งคท ดก นด ว ร ม
2. คว มถกต งข งข มลครภณฑ
3. รป บบข งก รน น ดงผลจ ภ พมคว ม ม
4. คว มน น จ นก รน น น
5. งคปร ก บก รน น วบ ซด
6. รป บบข งก รน น กร ตนคว ม น จ
7. ภ ท ชน น มคว ม ม ม

ม

3.8
3.9
3.9
4.1
3.8
4
4.2

0.42
0.57
0.57
0.74
0.42
0.67
0.63

ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ด
ป นกล ง
ด
ด

467

ก รปร ชมวช ก รร ดบช ตวทย ศ ตร ล ทค น ลย ครงท 1 วนท 19 มกร คม 2560

8. ปมก ร ชง น ม รถ นบ นนก รท ง นข งร บบ
9. ทคนคก รน น ข มล
10. ก รจดก ร ก ขข มล วนตว
11. น จ ดงผล ข จง ย ล ง ยต ก ร ชง น
12. ร บบก รคน ครภณฑง ยต ก รคน
13. ก ร ก บบ น จ ดยรวม
14. ปนปร ยชน กผ ชร บบ
ฉลย ดยรวม

3.8
3.7
3.9
4
4
4
4.1
3.94

0.42
0.48
0.57
0.67
0.67
0.47
0.32
0.12

ป นกล ง
ป นกล ง
ป นกล ง
ด
ด
ด
ด
ป นกล ง

จ กต ร งผลก รปร มน บบ บถ มคว มคด น รบผต บ บบ บถ ม จ นวน 10 ท น พบว
คณภ พ ดยรวมข งก รพฒน ร บบจดก รครภณฑ ดย ช ทค น ลยคว ร คดมคณภ พ ย นร ดบ ป นกล ง
( ̅ = 3.94) ม พจ รณ ตล ด นข งก รปร มน รปผล ดดงน
คว มน น จ นก รน น น
รป บบข งก รน น กร ตนคว ม น จ ภ ท ชน น ม
คว ม ม ม น จ ดงผล ข จง ย ล ง ยต ก ร ชง น ร บบก รคน ครภณฑง ยต ก รคน ก ร
ก บบ น จ ดยรวม ล ปนปร ยชน กผ ชร บบ ย นร ดบ ด
น คร บคลมวตถปร งคท ดก นด ว ร ม คว มถกต งข งข มลครภณฑ รป บบข งก ร
น น ดงผลจ ภ พมคว ม ม ม งคปร ก บก รน น วบ ซด ปมก ร ชง น ม รถ นบ นนก ร
ท ง นข งร บบ ทคนคก รน น ข มล ล ก รจดก ร ก ขข มล วนตว ย นร ดบ ป นกล ง
ดยผล ฉลย ดยรวม ย นร ดบ ป นกล ง ( = 3.94)
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Abstract—The results of the change from conventional paperbased health records to Electronic Health Records (EHRs)
have had an effect on both healthcare professionals and
patients. On the one hand, the electronic health system offers
huge benefits to patients and health professionals. On the other
hand, it poses new privacy and security risks to users of EHRs.
Healthcare professionals need to see the patients’ health
records as much as possible to make decisions in terms of
treating the patient. However, the patient needs to share only
relevant health records with healthcare professionals. The
concerns with regard to using e-health records relate to
security and patient privacy. In this paper, the authors propose
a user authentication algorithm and role based access control
to support patient privacy in terms of electronic health systems.
Keywords-RBAC; Privacy; PHR; EMR; EHR; e-health;
Pseudonymous; Pseudonymization technique;

I.

INTRODUCTION

The e-Health system can pose conflicts between patients
and health professionals. In some situations, the patient does
not need to reveal all of their health records, for example,
mental, sexual or medical records, to the doctor or
HealthCare Professional (HCPs). In contrast, doctors or
HCPs need to know as much as possible of the health
records of the patients in order to help analyze the patient’s
symptoms and arrive at a correct decision for each symptom.
This conflict acts as a paramount barrier for e-Health
systems. A number of researchers have created security
protocols for e-Health systems, but these seem insufficient
when it comes to eliminating the impediments facing the eHealth systems mentioned above. Some researchers have
proposed systems that allow patients to control their rights of
their own health records.
This paper is organized as follows: Section II discusses
the background and related work, while the proposed system
is presented in Section III. The analyses of the security and
privacy scenario are given in Section IV, with Section V
offering conclusions and future directions for the research.
II.

BACKGROUND AND RELETED WORKS

In this section we will discuss the background and related
works associated with security and privacy in EHRs
including details of the technique used in the research.

978-1-5090-6352-9/17/$31.00 ©2017 IEEE
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A. Accountability for EHRs
Gajanayake et al. [1], proposed an information
accountability framework (IAF) for e-Health systems, to
remove the impediments that hinder the sharing of sensitive
information in e-Health systems. The IAF consists of three
aspects - social aspects, technical aspects, and legal aspects.
With regard to the social aspects, the researchers
conducted two online questionnaires for healthcare
stakeholders in Australia to understand how consumers
realize their capabilities, policies and procedures in an ehealth system. The first questionnaire was about healthcare
professional attitudes to the e-health system. The results
indicated that healthcare professionals are positive when it
comes to the e-health system, and support the use of
information accountability in an e-health system. The second
questionnaire was about consumer attitudes to the e-health
system. The answers were nearly the same as in the first
questionnaire. That is, the stakeholders in the e-health system
agreed and fully supported the implementation of the ehealth system.
With regard to the technical aspects, the researchers
applied Digital Right Management (DRM) with the Open
Digital Rights Language (ODRL) to eliminate barriers to the
use of the e-health system. They assigned usage policies to
HCPs and allowed e-health consumers to assign a wide
range of usage policies to the preferred HCPs by having a
default access policy assigned to each data type.
In terms of the legal aspects, the researchers suggested
that the legal aspects of the e-health system they examined,
such as mandatory data breach notification, information
ownership, information access and the use and methods of
accountability (penalties for misuse) were inadequate.
Gajanayake et al. [2-4] designed an access control list [ACL]
that allows the patient to control the use of his/her data to
protect his/her privacy. The system provides high security
and privacy control, but is not flexible in use. In the case of
different users or new users the system needs to assign a new
ACL each time.
Mashima and Ahamad [5, 6] proposed a protocol to
enhance the accountability of EHR usage that can be
monitored by the patient. They referred to this as the
Patient-centric Monitoring Agent. The protocol and the agent
are designed to meet the goals of accountability update,
accountability usage and protection of honest entities. The

researchers designed the protocol based on CONECT and the
Direct project [7] of the Nationwide Health Information
Network (NHIN). The protocol uses hybrid cryptography
operations, namely asymmetric encryption and symmetric
encryption, to ensure accountability in terms of the use of
patient’s health records. The protocol uses a certificate for
both the sender and the receiver to ensure the identity of both
parties. This can ensure that the consumer is receiving valid
data and with the patient’s consent. However, the repository
can access to certain aspects of the patient’s identity so this
may lead to privacy violation. However, the researchers do
not address this particular issue
B. Types of Protection for EHRs
Rahim et al. [8] separated the various types of protection
for EHRs into three categories those are de-identification,
pseudonymization and re-identification respectively.
x De-Identification or Anonymization
The use of de-identification is to conceal the
identifiable data items of the individual patient. By
removing or covering protected information such as name,
ID, address, phone numbers etc. this information cannot be
retrieved from the owner’s records.
x Pseudonymization
The aim of pseudonymization is to conceal and protect
the patient’s data in a secure manner. Pseudonymization is
the process of either encrypting or removing personally
identifiable information from data sets (patient data).
Pseudonymization aims to protect patient data that cannot
be retrieved to the owner.
x Re-identification
Re-identification is used to reverse the pseudonymized data
to the original data set. This will be used in case the
pseudonymized data is sent to an external system; once the
re-identification process is completed, the information about
the patient could be identified.
x Pseudonymization technique
Figure 1 show the process of pseudonymization. To
process the pseudonymization it is necessary to communicate
through a trusted third party server (TTP Server). The data
that is extracted from the local databases is split into two
variables; identities and payload data (assessment data).
Using a public key provided by the TTP server, the payload
data is encrypted so that only the TTP server can decrypt the
data. Meanwhile, the payload data are encrypted with a data
register public key, so that only data register can read the
data. Both are then transmitted to the TTP over secure links
(authenticated and encrypted) to the calling processes.
The limitation of the pseudonymization technique is that
the trusted third party does not keep any transaction records
(TTP has no storage). So, if a dispute arises, the involved
parties need to request the transaction record from a data
register (if any). However such a data register may not
trusted. Meanwhile, our proposed system maintains a
transaction log in Health Authority storage.

Figure1. Pseudonymization Technique

C. Role-Based Access Control (RBAC)
Sandhu et al. [9] gives the definition of RBAC as
‘…permissions are associated with roles, and users are
made members of appropriate roles, thereby acquiring the
roles’ permissions’. However, RBAC is not the answer for
all access control issues.
III.

THE PROPOSED SYSTEM

In this paper, the authors propose the use of protocol
algorithms and RBAC to protect patient privacy in e-health
systems. The proposed protocol algorithms are designed to
protect a patient’s health records. At the same time, rolebased access control is used to classify the authorized users
when it comes to using a patient’s health records. First, we
designed the algorithms to determine how relevant parties
gain access to a patient’s health records. Then the accredited
information consumer gains access to the e-health system to
access a patient’s health records. Access will be verified
using the designed role-based access control. The proposed
system involves three parties - the information consumer (C),
Healthcare Professionals (HCPs) and the Health Authority
(HA). The transaction flow is shown in Figure 2. The details
of the system design are described as follows.
The information consumer sends a request to the HCPs.
The HCPs then send the request to the health authority and
partially sends the request to the patient to notify him/her
that the information consumer is requesting access to his/her
records. After the request from the healthcare professional is
verified as being correct by the health authority, it sends the
requested pseudo records back to the HCPs. Once, the HCPs
receive the patient’s health records, the HCPs will be
forwarded to the information consumer. Note that before the
transaction begins the information consumer needs to
register with the system. After being registered, the system
will generate users, roles and permissions for each user. A
sample
3.
p of an access control list is shown in Figure
g

Figure 2. Transaction flow
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The detail of the registration process is shown in Figure 4
- Registration protocol.
Register()
S Sends secret key to C via email
Begin
C sends h(Yes,CompanyName,Address,TaxID,TelNo,email,SK) to S
S sends {Pub-TS,Pub-HA,CID}SK to C
S sends {CID,Pub-C}Pri-S to HA
End
Figure 4. Registration protocol

Figure 3. Access control lists

A. Notation
In this section we will describe the notation of all the
parties involved in the system. The notation details are
shown in Table I.
Symbol
Patient (P)
Health
(HA)

Authority

Healthcare
Professionals
(HCPs)
Information
Consumer (C)
Personal
Health
Records (PHRs)
Electronic Health
Records (EHRs)
Electronic Medical
Records (EMRs)
Patient
Health
Records
(PatientRec)
Pseudo_Data

TABLE I. NOTATIONS
Description
A subject of health records and owner of the
records. One patient can have more than one
PHRs and/or EHRs.
A service that provides storage for health records.
This can be a hospital or a trusted third party. Hold
patient EMRs
A hospital or clinic, issuer of patient EHRs

An entity that accesses patient’s health records, for
example a hospital, labs, Emergency Medical
Technician (EMTs), and insurance companies.
Group of health-related information that is
documented and maintained by related persons.
An individual diagnosis or treatment, owned and
controlled by the healthcare organization
A patient’s health and medical history records,
owned by the patient or stakeholder
Contains patient’s ID, Name, Address, and
Medical History
Contains pseudonymize data of patient ID, Name,
Address and Medical History

B. Registration
x The information consumer needs to download an
application and install it to mobile devices e.g. smart
phone, tablet, etc.
x Once installation is complete the information
consumer opens the application to register with the
system. The details the consumer needs to provide to
the system are company name, address, tax id,
telephone number and email address.
x When submission is complete, the register process
system will contact the S (Server) to check the
correctness of the consumer details. If these are
correct, the S will send a secret key to the consumer
by registered email via a secure channel such as
TLS/SSL. Note that a secret key can be used only
once and not reused.
x When the information consumer receives the secret
key from S, the consumer will do the following
register protocol.
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C. Protocols
The proposed protocols are show in the form of pseudocode to describe each state of the protocol (Figure 5 to
Figure 9); the details of the protocol are explaining in more
detail in the details of the protocol.
D. Details of protocol
In message M1, the information consumer (C) sends a
request message to HCPs to ask for a patient’s health records.
C sends an information consumer id (IDC), patient id (IDP),
timestamp (T1) and encrypts the hash function of IDC, IDP,
AuthReq and T1 with C’s private key. The information
consumer also sends AuthReq encrypted with HCPs’s public
key to HCPs. The encryptions used in message M1 confirm
that C is the sender of the message, and ensures that only
HCPs can open this message with public and private key
pairs.
In message M2, after HCPs receive M1 from C, HCPs
will forward the hash function of IDC, IDP, AuthReq and T1
encrypted with HCPs’s private key to HA. HCPs also send
together with IDC, IDP, AuthReq and T1 encrypted with
HA’s public key to ensure that only HA can decrypt this
message and check if the produced hash function is matched.
In message M3, HA returns an authorized response
(either accepted or rejected) to HCPs. In the event of it being
rejected, the HCPs will only forwarded the rejected message
to the information consumer and the transaction will be
ended. In the event that it is accepted, HA sends the attached
patient pseudo health data to HCPs. The goals of the
message M3 are to identify HCPs identity and to protect
information from being accessed by an unauthorized party.
Algorithm 1 shows the pseudonymization process used to
select and encrypt the patient’s health information from the
selected record. First, when the HA received the request from
HCPs then HA sends the information consumer’s ID and
his/her expertise to the pseudonymization process. If the
information consumer’s ID is correct and they have the
privilege to access the patient’s EHRs, the process then loads
PatientRec and searches the medical diagnosis/treatment
record. If this matches the information consumer’s expertise,
the process will send only the relevant information to the
payload data. For example, a dermatologist should only see a
patient’s skin medical diagnosis/treatment record. The
process will pack pseudo_data containing the patient’s
identify information including ID, Name and address
encrypted with HCPs public key, together with payload data
encrypted with the public key of C, and send it to HCPs.

In message M4, when HCPs receive the response
message from HA, the HCPs forward the encrypted patient
pseudo health data encrypted with C’s public key and the
hash values of the patient’s pseudo health data encrypted
with the HCPs’ private key to C. This is done to ensure that
the HCPs is the sender and that only C can see the message.
It can be seen that only C who holds the private key of C can
see the message.
Begin
Information consumer sends requests to use the patient’s health
records to HCPs
IF authorized
Begin
M1:= IDC,IDP,T1,{h(IDC,IDP,T1)}Pri-C,{AuthReq}Pub-HCPs
SendToHCPs(M2)
Notify to patient
.
***encrypted with C private key and HCPs public key***
End
Else
Begin
GoTo Register()
End
EndIF
End
Figure5. Authentication protocol

Begin
HA verified request from HCPs
IF Accept
GoTo Algorithm 1:= Patient health records Pseudonymization
process
M3:={h(Pseudo_data,T2)}Pri-HA,{Pseudo_data,T2}Pub-HCPs
SendToHCPs(M4)
Notify to patient
Else
Reject
EndIF
End
Figure9. Response protocol
Algorithm 1: Patient health records Pseudonymization process
Begin
Do
Check information consumer ID
Check user’s role
Load PatientRec
Search Medical diagnosis / Treatment record(by IDC expertise)
Select only relevant information = payload data
Pseudo_data={IDP,Name,Adress}Pub_HCPs, payload dataPub-c
EndDo
Return (Pseudo_data)
End
Figure10. Pseudonymization algorithm

Begin

The proposed protocol can use any asymmetric key
encryption algorithm. In this paper we use RSA1024 bit
asymmetric key encryption and SHA512 hash function to
ensure that the proposed protocol is secure, and adequate for
the proposed system.

***The requestor (C) information is correct HCPs sends request to HA
M2:= {h(IDC,IDP,T1)}Pri-HCPs,{IDC,IDP,AuthReq}Pub-HA
***encrypted with HCPs private key and HA public key***
SendToHA(M3)

IV.

End

SECURITY ANALYSIS AND SCENARIO

The proposed protocols combine two techniques. One is
the use of asymmetric encryption to ensure that the patient’s
health records are secure, and can be traceable to the
information consumer who is using the records. Another is a
pseudonymization technique that is used to protect the
patient’s identity from an unauthorized party. In this paper,
we only analyze the security and privacy of message M4 this
because the information in M4 is adequate to ensure the
security and privacy of EHRs.

Figure 6. Request protocol
Begin
HA verified request from HCPs
IF Accept
GoTo Algorithm 1:= Patient health records Pseudonymization
process
M3:={h(Pseudo_data,T2)}Pri-HA,{Pseudo_data,T2}Pub-HCPs
SendToHCPs(M4)
Notify to patient
Else
Reject
EndIF
End
Figure7. Response protocol

A. Security Analysis
The main purpose of the designed system is to satisfy all
necessary security properties. The authors in [10] have
defined all the security properties as follows: confidentiality,
integrity, authentication, authorization, non-repudiation and
privacy. In this section we will analyses all the security
properties by using the following proposed protocol:

Begin
Decrypted Pseudo_data with HCPs and HA keys pair,

M4:={h(Pseudo_data,T2)}Pri-HCPs, {Pseudo_data,T2}Pub-C
As shown above, in message M4, the HCPs send two
messages to the information consumer. The first message
sends the Pseudo_data and timestamp2 encrypted with C’s
public key. The second message sends the hash values of the
Pseudo_data and timestamp2 encrypted with the HCPs’s
private key.

Cryptographic operation with HCPs and C keys pair.
M4:={h(Pseudo_data,T2)}Pri-HCPs, {Pseudo_data,T2}Pub-C
Sends encrypted data to C
End
Figure8. Send data protocol
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Confidentiality; can be satisfied with C’s public key that
is used to encrypt the Pseudo_data because only C who
holds the private key can decrypt the cyphered text to
obtain the plain text send by HCPs. In the event of the
C’s private key being compromised by an intruder, the
patient’s health records are still secure because the
pseudo data and payload data are encrypted in the
pseudonymization algorithm as ppseudo_data =
{IDP,Name,Adress}Pub_HCPs, payload dataPub-c
Integrity; can be satisfied with the hash function that is
used in h(Pseudo_data,T2) encrypted with the private
key of HCPs. After receiving the hash values of the
Pseudo_data and the timestamp T2 from the sender
(HCPs), the receiver (C) will decrypt the message
{h(Pseudo_data,T2)} with HCPs’ public key to obtain
the hash values of the Pseudo_data and timestamp T2.
Then it will be decrypted {Pseudo_data,T2} with C’s
private key and use paint text of Pseudo_data and the
timestamp T2 to the hash function to get the hash values
from C side. This is used to check whether or not the
hash values are equal. If the hash values are not equal,
the receiver can deny the message.
The authentication of the proposed system can be
satisfied in the authentication protocol as shown in
Figure 5. The information consumer (C) sends the
request to the HCPs to use a patient’s health records.
The HCPs will check the correctness of the information
that is sent from C. If all information is correct, the
HCPs will send the request to the health authority to
obtain a patient’s health records. Notwithstanding, if the
information is not correct, the communication between
C and HCPs will terminate.
Authorization, once the authentication protocol is
satisfied, a health authority will sends the encrypted
patient health records to the HCPs. After receiving the
encrypted patient health records, HCPs will send it to C
using HCPs and C’s secure keys. The details of the
protocol can be found in section III with regard to the
proposed system.
Non-repudiation; the relevant party cannot deny their
own transaction. This is because the message can prove
who the sender is and who the receiver of the message is.
This is done through the use of the asymmetric
encryption algorithm.
Privacy; to prevent abuse of patient privacy, the authors
used a pseudonymization technique and an encryption
technique to hide patient information identity and
patient health records from an unauthorized party. This
can be found in Figure 10 algorithm 1: the patient health
records pseudonymization process.

B. Scenario
Figure 11 show the use case scenario of the proposed
system in a hospital. The system involves three engaging
parties. First, there is an insurance company (information
consumer or C), second, there is a hospital (HCPs) and lastly
there is a health authority (HA). The system will start when C
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sends a request to use a patient’s health records to HCPs.
The HCPs check C’s information and that of the patient (P).
If the information with regard to both C and P are valid (C is
already registered and P is a patient in hospital) a protocol
will check the rights and role of C. If C has the right to
access the patient’s health records, the HCPs will send the
request to the HA. After receiving the request from the HCPs,
the HA will check that C is authorized to use patient health
records or not. In the event of C having authorization to use
the patient’s health records, HA will send the encrypted
records to HCPs. When they receive the encrypted patient’s
health records from HA, HCPs will decrypt the records using
the HCPs and HA key pairs to check the integrity of the
records and will then send the records to C.
In a situation in which the hospital is an information
consumer, the case scenario will slightly different. The
system will grant rights to C based on the different expertise
of the doctor concerned. For example, if a psychiatrist needs
to access a patient’s treatment records that specialist will
only be allowed to see the patient’s mental health records.
However, if a general doctor needs to access all PHRs,
he/she may or may not be allowed to see details of
hypertension disease affecting the patient (allowed only in
diabetes disease treatment). It can be seen that our system
can be used in many different situations.
In Table II we offer a comparison of the security
properties and privacy of the proposed protocol [Gajanayake
et al. and Mashima and Ahamad]. It can be seen that our
proposed protocol satisfies all security properties and privacy
aspects.
TABLE II. COMPARISON OF SECURITY PROPERTIES AND PRIVACY
Security
Properties
Accountability
Confidentiality
Authorization
Authentication
Integrity
Non-repudiation
Liability
Responsiveness
Privacy

V.

Gajanayake

Mashima

Proposed

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes

Yes
Yes
Yes
Weak
No
No
Yes
No
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS

To overcome the security and patient privacy concerns
associated with e-health systems, the authors have proposed
a system involving a call user authentication algorithm with
role-based access control for electronic health systems to
prevent the abuse of patient privacy. This is done to ensure
that patient health records and patient identity details are not
leaked to an unauthorized person. The proposed system and
role-based access control are adequate for the author’s goals.
However, the proposed system might be too rigid in terms of
its strong encryption and user authorized access control
which might not be compatible with old devices. Future
work will prove the soundness of the proposed system with
the use of a protocol security prove tool [11] and by
optimizing the encryption process to reduce the access time
and to allow it to be compatible with any mobile device.

Figure 11. Use case scenario

[5]
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Abstract— In the past few years the most common headline
in newspapers is about robbery and physical abuse. In some
cases of severe violence, the individual has been killed. This
research presents the development of a mobile location-based
service to help those in trouble. The users can use this mobile
application on their mobile phone. The application is designing
to be in the form of a large and active button that makes it
convenient and easy to use. In the event of an emergency the
user can make an emergency calls by dialing the emergency
number and asking for help. The application is designed to
send the current location, date and time using Google Map
technology. Moreover, the system log can be used as evidence
in the event that the incident has led to the prosecution of the
culprit.

making the application simple and easy to use. This will
make the user of this application feel safe and more secure
when a disaster or emergency occurs.
II.

A. Related theory
2.1.1 Global Positioning System or GPS [6] for short
can be used to identify a location all around the world by
using latitude and longitude data from 24 space satellites.
2.2.2 Google Maps – Google Maps has been developed
by Google in the form of a map service using web mapping.
Google Maps provide a service via a browser and a smart
phone, and provides API [5] allowing developers to develop
their own application or website.

Keywords— Mobile application; GPS;

I.

LITERATURE REVIEW

B. Related Works
Thawatchai Ruangthananurak et al. [3] discussed the types
of emergency that often occur such as road accidents. The
rescue or emergency services of the local hospital must
reach the scene as quickly as possible to assist the casualty.
Therefore, the researchers had to design and develop an
accident notification system incorporating location mapping
for use by the emergency medical services. It will help
people see the location of the accident or casualty by using
the smartphone application to automatically send accident
location information and other necessary information to the
provincial notification center, and to hospitals in the area.
Directions are given to the ambulance crew. Victims of an
accident will get help as quickly as possible.
Taweesak Jeh-nak [2 ] referred to the general life of
people going to work, and going about their business. In the
rush hours, taxis are the easiest way to get to work, and
returning home. However, if people use a taxi during the
night they are at risk of harm. This is especially true of
women. In a taxi there is no equipment or means of calling
for help, except a mobile phone which the passenger may
have. The only way to call for help is to call 191. In order to
solve this problem, the researchers have designed and

INTRODUCTION

From statistics with regard to serious crime
offences, 2 006 – 2 015 [1] it was found that in the case of
burglary, or even intentional killing, women are most often
at risk. Such crimes often occur in lonely places such as
footpaths, and often occur at night time.
Given this problem, to protect human life and
property are most important to protect property. Human
beings tend to be overlooked in terms of self-protection
from these threats. One approach in the face of such threats
that suits the technological age is the use of smart phone
technology. So the researchers chose to develop a mobile
application program to show the current location
coordinates in order to help victims. The objective of such a
development was 1 ) to request help quickly 2 ) to prevent
harm to life and property 3 ) to record data and keep the
coordinates’ location when an unexpected occurrence
happens that can be used as evidence of wrongdoing on the
part of the criminal 4) to bring help to the victim as quickly
as possible. The application was developed for use on the
Android operating system. The program will send an
automated message when the user needs help. The
coordinates of the location will be sent to the rescue team.
The emergency call button can be pressed automatically,
978-1-5386-3063-1/17/$31.00 ©2017 IEEE
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developed an application using a mobile phone which can
be used in a taxi to call for emergency assistance.
Anekpong Thamnathiwat et al. [4] created a
Phetchabun Warning and Disaster Surveillance System by
making use of a sensor network. They studied the level of
community participation in disaster surveillance in
Phetchabun Province. The researchers found that the
program performance level is good. The cooperation of the
public and their participation in the preparation of alarm
systems to monitor areas vulnerable to floods and landslides
is at a good level. With regard to the mountainous area in
the district of Sila, Phetchaboon, it was found that
participation when it comes to monitoring and evaluating
the situation is very high overall.
III.

coordinates on Google Map will be sent simultaneously. In
this version we developed only on Android application.

RESEARCH METHODOLOGY
Figure 1. An overview of the Application Architecture

A. Scope of the Research
3.1 .1 Application can send user’s current location to the
system.
3.1.2 Provides username and password
3.1.3 Maintains History Records
3.1.3.1 User name
3.1.3.2 Telephone number
3.1.3.3 User password
3.1.4 Emergency button
3 . 1.4 . 1 Sends the current location, messages to
191, and designated number.
3. 1.4 . 2. Automatic dials to 191 or designated
number.
3 . 1.5 Message sent between victim and emergency
services (may or may not be 191)
3.1.6 Message can send up to 5 emergency services
3.1.7 Emergency services numbers
3.1.8.1 Add, delete emergency service number
3.1.8.2 Select automatic dial number
3 . 1.9 Marking incident location and open Google Map
to find the fastest route to helps victim (emergency services
side)
3.1.10 Automatic call to 191 (or designated number) by
pressing the 191 button.

3.2.3 User Interface Design – the design is easy of use,
with a large and interactive button that is easy to press. We
also designed a system to prevent hoax calls. The main
usage screen is as follows:
User information page: The user has to fill in his/her
given name, last name, phone number and a password for
accessing the application. Once completed, the user presses
the confirm button as shown in Figure 3.
Main screen application: the big circular button in the
middle is the most important button. When the user presses
the button, the system will send an emergency message to
the emergency services and will dial the number that was
selected, 5 seconds after sending the emergency message.
The system will send the emergency message with the user's
current location. Finally, the call button 1669 makes an
automatic call to the 1669 hotline, as shown in Figure 4.
Emergency message box: this contains a warning when
the victim sends a request to the emergency services with
the user’s name, telephone number and current location.
When the button is pressed, the system will go to the map
page using Google Maps to navigate the emergency services
to the victim’s current location. The emergency message
box is shown in Figure 5.

B. Research Methodology
3. 2.1 Requirement Analysis – the authors used a survey
to investigate the needs of 5 0 women by asking specific
questions. It was found that, even in an urban setting, there
are many dangerous places where women feel
uncomfortable and insecure in terms of their lives and their
property. If there are applications that are easy to use, this
will create peace of mind when traveling alone.
3.2.2 System Design – the system is designed by using
GPS (location) on a smart phone, Google Maps to send the
current location of the user to the emergency services. The
system can automatically send a message to the emergency
services when the emergency button is pressed. The GPS

3.2.4 System Development – the aim is to develop an
application to test whether or not the design is actually
functional, and will help the victim as intended. This
research has developed into a mobile application using Java
running on Android. The coordinates or the user’s location
is obtained using the global positioning module. We use
MySQL database to store data.
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Figure 2. Application process
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IV.

PRELIMARY RESULTS

A. Assessment of the Results by Technical Experts
The results in terms of an assessment of
satisfaction with the location reporting system for victims
were evaluated by 5 technical experts. The information that
was used to summarize the results of the assessment
consisted of 6 themes in the form of application, contents,
multimedia, fonts and colors, user interface, and
management of the application. This allows us to obtain an
overall average score in terms of the overall performance of
the application in terms of satisfaction. The mean = 4.11 and
the Standard Deviation (S.D) = 0.24 as shown in Table 1.
Table 1. Assessment Results for Technical Experts

Descriptions
Figure 3. User Information

SD

1. Application

4.15

0.17

2. Contents

4.00

0.16

3. Multimedia

4.07

0.22

4. Fonts and Colors

4.13

0.15

5. User Interface (UI)

4.20

0.17

6. Management of the Application

4.09

0.11

Total

4.11

0.24

B. Evaluation of the results on the part of the users
The Location Reporting System for Victims was
evaluated for satisfaction by 50 users. This involved using 3
themes in the form of application, contents and management
of the application. This gave an overall average score for the
overall performance of the application. This was mean =
4.36 and Standard Deviation (S.D) = 0.14 as shown in Table
2.

Figure 4. Main Screen

Table 2. Evaluation results from users
Descriptions
1. Application
2. Contents
3. Management of the Application
Total

V.

SD
4.53
4.31
4.14
4.36

0.18
0.04
0.13
0.14

CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS

In this research the researchers used technical
experts to evaluate the system’s performance, and on-site
users to test the system. The results show that the technical
experts and users are both satisfied when it comes to using
the application. The researchers collected the location
coordinates of locations that are at risk of dangerous
incidents, and collected data for development of the system
in the next phase. This will involve applying data mining
techniques to manage the collected data. When the user has
to go to an insecure and risky place, they will automatically
be notified. By doing this, the Association Rules will be

Figure 5. Emergency message box
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used to further develop the application. The work mentioned
above will take the form of the next research project
involving an intelligent alert system to help victims by using
the Association Rules. The researchers hope that this future
research will lead to the development of a system that helps
victims more intelligently.
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บทคดย
นก รวจยน ท ก รศก ร ง ก รพฒน พพล คชนบน นดร ยด พ ง รมก รด ล ขภ พข ง
ผ ง ย ปน นวคดทจ ร ง พพล คชน รบกลมคน ง ย ล ผปวยท กด ก ร ลงลม ดย พพล คชน
นจ มจด ดนทมง นนก ร ร ง พพล คชน งกลมผ ชง น ด ก กลมผ ง ย ล บตร ล น ร ผด ล ซงจ ม
ก ร จง ต น น ร งก รกนย น งจ กผวจย ดลง ป รวจคว มต งก รข งผ ง ย ล ยคนม ก ร ลงลม
ก รกนย ล บตร ล นมคว ม วง น ร งดงกล ว ล พพล คชนนยงมก ร พม ร งก ร น น ท ยค ,
ข มล รคทพบ นผ ง ย,บนทก ขภ พ ซง พพล คชนน ดน ปปร มนคว มพงพ จข งกลมผ ง ยจ นวน
30 คน มค ฉลยปร ทธภ พ ดยรวมข ง พพล คชน 4.32 ย นร ดบด
ค คญ: ผ ง ย, ขภ พ, ยค
ABSTRACT
In this paper, we study research the development of applications on Android to
promote the health care of the elderly. The concept is to build applications for the elderly. And
patients with severe amnesia. The application will feature a focus on building applications, user
groups, including the elderly and children or caregivers. This is a warning about the drug. Since
the research was to explore the needs of the elderly, people with amnesia pills and children are
concerned in the matter. And applications are also increasing about the introduction of yoga
postures, more common diseases in the elderly, health records. This application, which has led
to a satisfaction rating of 30 elderly people with an average overall performance of the
application on the 4.32 level.
Keywords: elderly, health, yoga
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1. บทน
งคมข งปร ทศ ทย ดก ว ข
ผ ง ย พมม กขน ย งรวด รว ดวย ตนจงต ง คว ม คญกบ
ผ ง ย ปน ย งม ก ซงผ ง ย ปนวยทต ง ดรบก รด ล ล จ ขภ พม กกว ชวงวย น น งจ กคน ร
ยม กขน ขภ พร งก ยกต งทรด ทรมรวง รยลงต มวยม รคปร จ ตว ล ปญ ขภ พท ลก ลยง ม ดก รม
ข ม ดงนนก รทผ ง ยจ ม ขภ พทดนน มว จ ท นย ปฏชวน นก รบรร ท ร รก ด ตร งก ยกยง
ต งก รด ลรก ขภ พท ขง รงควบคกน ป กท ง ล ก นงทน น จจงกล ย ปน ยค ข งผ ง ย
ดย ฉพ กร บวนท ก รบร รร งก ยทชวยท กดคว มผ นคล ยท ม มกบผ ง ย ปน ย งม ก
ดงนนผจดท จง ดจดท ครงง นน น ผ นท ง พพล คชน ข ง ทรศพท บบ ม รท ฟน
บนร บบปฏบตก ร นดร ยด.(Android). ปน ทค น ลย มย มทมก รพฒน พพล คชนกน ย งต น ง
ล ปนทนยม ชกน ย งกว งขว งทง นปร ทศ ทย ล ทว ลก น งจ กพกพ ดวก ล ง ยต ก ร ชง น ก
ทงยง ปน คร งม นก รชวย ข ถง ลง รยนร ล งศคว มร ด ดยบ งครง มต งท ก ร ช มต น ท ร นตก
ม รถ ข ชง น ด กดวย ถ ดว ร บบปฏบตก ร นดร ยดน ม ล ก ล ย พพล คชน ล กด วน ลด
ล ตดตงลง คร งกน ด ย งม กม ย ดย มมก ร ยค ชจ ย ด ทง น งท คญนยง ร นก ร ช มต
ปกรณภ ยน ก ดง ยต ก ร ชง น
ก รบร รร งก ย ดย ช ยค
รบผ ง ย วน ญจ มค ย ช ยค นก ร กก ลงก ย จงต ง ศย
ทค น ลยม ต บ น งคว มต งก รข งผ ชง น พ ศก ล ท คว ม ข จ น ร งข งก ร กก ลงก ย ดย ช
ยค ข งผ ง ย พมม กขน ผจดท จง ดพฒน พพล คชน พ ง รมก รด ล ขภ พ นผ ง ยบน
ร บบปฏบตก ร นดร ยด มคว ม ตกต งจ ก วบ ซต ร ลงข มลข ว รทม น
น ลนต ง จง นน
ก รด ล ขภ พ ม กบคคลท ชง น ซงปร ก บดวย วนข งก ร น น ข มลด นข บงบ ก ก รทพบ
น.10. รคข งผ ง ย ล ยง ม รถ พมก ร น น ด นก ร ลน ยค ท ม กบผ ง ย ด กดวย น วนข ง
พพล คชนจ ก บบ ม นท ด ล มลก ลนตวก รตนน รก ม กบก รคล ย ครยด ป นตวข ง
ผ ชง น ก ร ชง น ดยรวมกจ มก ร จดบนทกข มล วนตว ดย ม รถบ ก รคปร จ ตว ล ดชนมวลก ยข ง
ผ ชง น ด กทงยง ม รถ ผ ชคน ข มลข ง ก ร ร รคท ปนผ นกล งคน จด ดนท คญค ม รถ
บ ก ก รทบงบ กว ผ ช ปน รค.10. รค นผ ง ย ล
รทควร ลก ลยง รบผ ช ปน ด ล ผ ชยง
ม รถ พมร ยก รบนทก ขภ พปร จ วน ร บนทกก รกนย ล ท คญยงชวย จง ต น กบผ ชง น ด ก
ดวย ซงผจดท มคว มค ด วงว พพล คชนนจ ม วน ง รม ผ ชง นมคว ม จ น ร ง ขภ พม กขน
2. ก ร ล ง นวจยท กยวข ง
ปกตร งก ยคน ร จ รมมก ร มข ง วยว ต ง ตง ต ย 30 ปขน ป ก ร มลงข งร บบ นร งก ย
น ปน ต นงข งก ร กด รค ล ยชนด น กจ กภ ว ท งด นร งก ย ลว ท งด นจต จกมผลต ก ร
ด รงชวต ดย ฉพ ภ ว ซม ศร นผ ง ย มก กดกบผทม รค ร รงท งก ย ท ม ม รถพงตน ง ด ร
จ กดจ กก รทต ง ยคน ดยวต มล พง ก ร ตรยมพร ม นก รด ลรก ขภ พทถกต ง ลดปญ ท งด น
ขภ พต ง ทมก กดขน ม ย ง ข วย ง ย ด รคทพบบ ย นผ ง ย 10 รค ด ก
1) รคกล ม น ต นล ต พร ต ล ย ปวดกร บ กต รคต ทผ ง ย ปนกนม ก ค รคจ
ปร ทต ม รคต กร จก รคต น ล น วนต ม ซง กดจ ก ล ย ต ล ม ก รท ตกต งกน
ต ต วน ญข ง รคต กดจ กคว ม ม น งจ ก ยทม กขน ท ก รม ง นลดลง
2) รคข ลงขลม คว มจ ม ล ซ ม ร รคท ง ม ง พบม ก นผท ปนคว มดน ล ต ง ขมน น
ล ด ง บ ว น รค วน รค ว จ ครยด ข ดก ร กก ลงก ย บบ ร คน นคร บครวมปร วต ปน รค ม ง
ล ก ร มข ง ซลล ม ง วน ญจ พบ นคน ยม กกว 60 ปขน ป
3) รค
น นวก ก รทผ ง ยมคว ม ม รถ นก รรบ ยง ยลง ร พดง ย กค
ร
ตงนน ง ล น งจ ก ปนภ ว ทค ย ปนค ย ป ท ผ ง ยมคณภ พชวต นก ร รกบผ นน ยลง ดย ม
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รตว ญ ตข งผ ง ย ง จมปญ นต มม ด จ กก รทต งต กน
รกน ปน วล น น ด ก ยง บ
จบค
ล ร ค ยค ร รง ปนตน
4) รค ว จ ( ว จข ด ล ด ขมน ดตน น ล ด ล ด ว จ) รค ว จข ด ล ด
ต คญทก กด
รคน ม จ ก ล ด ล ด ว จตบ ซง ปน นตร ยถงชวต ด พบม ก นผท ปน รค บ ว น คว มดน ล ต ง บ
บ ร วนลงพง ข ดก ร กก ลงก ย ร คน นคร บครว ปน รค ล ด ล ด ว จ ยงท
ก ปน รค งขน
ก ร คญค จบ นน น กร ว งร วนม ลนป คล ยม รม กดทบ ย จ ม ดวก จร ว ปทค
กร ม ขนซ ยด น น ล ม ก ร นรวมดวย ชน ง ก ตว ยน ยนศร
น มด น ย บ น นร บ
ม ด จ น ดงนน ม กด ก ร จบ นน น ก ควรรบพบ พทย ดย รวท ด
5) รคคว มดน ล ต ง รคคว มดน ล ต งคนปกตจ มคว มดน ล ต 120/80-139/89 มลล มตร
ปร ท กมค คว มดนม กกว นจดว ปนผทมภ ว คว มดน ล ต ง ซง รคน วน ญมก มม ก ร ดง ต
บ งครงจ ม ก ร จ น ปวดศร น มด ต พร ถ มรก ตง ต บ งตน จ กดภ ว ทรกซ น ด ชน ม
พฤก ต บ ด ตว ย ว จว ย ปนตน
6) รคม รง รคม รงทพบบ ย นปร ทศ ทย ด ก ม รงป กมดลก ม รง ต นม ม รงตบ ม รง
ป ด ม รงล
ญ ล ทว ร นก ม รงช งป ก ม รงต มลก ม ก ม รงต มน ล ง ล ม รงผว นง
7) รค ตว ย นชวง รกมก ม ดง ก ร ต ม ต รม มม กขน จ ท น ทลดลง กดก รคงข ง ย
ม กขน คว มผดปกต ล ก ร ดงจ ม กขน ชน น พลย บวม บ ง ย คว มดน ล ต ง ถ ปนม ก กล
ปน ตว ย ร รง จ พม ก รซด คนต มตว บ
ร นจ น ป ก รล ง ต ฟ ก ล ด ล ปลยน ต นท ด
8) รค บ ว น ปนคว มผดปกตข งร งก ยทมก รผลต ร มน นซลน ม พยงพ น งผลท ร ดบ
น ต ล นกร ล ด ง กน ก กด ก รต ง ชน ป ว ล กร ยน บ ย ดมน นปรม ณม กต ครง
น พลย น นกตวลด ดย มม ต ล จ กดภ ว ทรกซ นต มม ด ชน ต พร มว ร ต บ ด ต ม
ช ต มปล ยม ปล ย ท ล จตด ช ดง ย
9) รค ขข ก บ ข ม รค ก ต มกพบ นช ย ง ยม กกว ญง ท กด ก รปวดต มข ชนด
นง กดจ กมกรดยรก ม นร งก ยจ นวนม ก ดย ฉพ ต มข ซงคน ตล วยมร ดบกรดยรก น ล ดท
ตกต งกน
10) รคขด บ กร พ ป ว ก บ รคร บบท ง ดนป ว นผช ย ง ย วน ญ ปนต ม
ลก ม ก ต จนกรดท ป ว ท ป ว ล บ ก ป ว บ ย ดย ฉพ กล งคน ป ว ก ม มดท
ล บ ง วน ว นกร พ ป ว น ปน ตข งก รตด ช ท ง ดนป ว ด นผ ญง ง ย มกจ กลน
ป ว ม ย ร ท ง ดนป ว ผดปกต
รบก ร ลน ยค 15 ท ท ม
รบผ ง ยนน จ ม ปร ม ณ 15 ท ท ม ม ดงน
ท ท 1 ท บร รกล ม น บ น ล ดวงต
ท ท 2 ท บร รกล ม น ตนค
ท ท 3 ท บร ร ล
ท ท 4 ท กมตว
ท ท 5 ท ก ง ขน
ท ท 6 ท บร รข ท ล ข ข
ท ท 7 ถ ม ต ท ลบกน
ท ท 8 ท บร รข ท
ท ท 9 ท กมตว
ท ท 10 ยก ท
ท ท 11 ตน ม
ท ท 12 วรบร
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ท ท 13 ยด วน ลง
ท ท 14 บดตว
ท ท 15 ผ นคล ย
3. วธก รวจย
ขนต น นก รด นนก รจดท ก รพฒน พพล คชน พ ง รมก รด ล ขภ พ นผ ง ยบน
ร บบปฏบตก ร นดร ยด ม รถ รปขนต น ดต ม วข ดงต ปน
3.1

ผนภ พกร ข มล
ผนภ พกร ข มล (Data Flow Diagram) ค บบจ ล งกร บวนก ร (Process Model) ปร ภท นง
มกน ม ช นก รว คร
ล ก บบร บบ ชง ครง ร ง ดย ดงคว ม มพนธร ว งกร บวนก รกบข มล
ซง ปนก ร ดงก ร คล นทข งข มลจ กกร บวนก ร นง ปยงกร บวนก ร นง ดย ม ง ทค น ลยก รจด กบ
ข มล
3.1.1 ขนต นก รท ง น ดยรวมข ง พพล คชน
นภ พท 3-1 จ มก ร ธบ ยขนต นก รง น ดยรวม ม รม ปร กรมจ รมดวย น ลก ข
พ
พล คชนกจ ผ ชง น login ล กปร ภทผ ชง น 2 ปร ภทค ผ ชง น ลก ร บพก ร ล ผ ชง นรวม ร
บตร น วนข ง พพล คชนจ ม รถ ล กร ยก ร ดดงน
1) บนทกข มล วนตว ค ดง น จ ลก พ ผ ชบนทกข มล วนตวข งตน ง ชน ช , พศ,
ลวบนทกข มล พ ปยง น บ ก ก รทผ ช
2) บ ก ก รต ม วน ค ม ข น นกจ ม รถ ล ก ก รต ม ด วน ด ย งง ยด ย ล
ยง ม รถม ม ย ตบ กว
ร ล ย ทควร ลก ลยงท น ม ผ ช ดกร ก รคปร จ ตว น น บนทกข มล
วนตว ป
3) บนทก ขภ พ ค ม รถ ล ก ก รทผ ช ปนวนน. ดย ม รถ ล ก ด ล ย ก รต ครง ลว
ก ม รถบนทก ก ร น ตล วน ด ดยมร ยล ยดข งย ท ม รถรก ก รนน ด
4) ก ร จง ต นก รกนย ค ก ร ดง ก รทผ ช ล ก มรถบนทกก รกนย ดยมร ยล ยด
ข งข บง ช ก รบนทกก รรบปร ท นย ครงล ก มด ก น ร ร ลง ร นชวง วล ช , กล งวน, ยน
ล ยงมก ร จง ต นก รกนย ปยงผ ชรวม ชน บตร ด บนทก ขภ พข งผ ช น ตล วน ด
5) ยค พ ผ ง ย ค ก ร ล กท ยค ท ม กบผ ง ยทง มด 15 ท ดยมรปปร ก บ
พร มวด ล ร ยล ยดข งกร บวนท ยค
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ภ พท 1

ดงก รท ง น ดยรวมข ง พพล คชน

3.2 ก รว คร ข มล
กณฑท ช นก รปร มน พพล คชน ช 5 ร ดบ (Rating Scale) ดงน
4.50 5.00 ม ยถง มคว มพงพ จร ดบดม ก
3.50 4.49 ม ยถง มคว มพงพ จร ดบด
2.50 3.49 ม ยถง มคว มพงพ จร ดบป นกล ง
1.50 2.49 ม ยถง มคว มพงพ จร ดบน ย
1.00 1.49 ม ยถง มคว มพงพ จร ดบน ยท ด
ผลก รวจย
จ กท ดท ก รว คร
ล ก บบก รพฒน พพล คชน พ ง รมก รด ล ขภ พ นผ ง ยบน
ร บบปฏบตก ร นดร ยด ผจดท ดท ก ร ก บบ พพล คชน พ ง รมก รด ล ขภ พ นผ ง ยบน
ร บบปฏบตก ร นดร ยด ( Android )
ม รถ ข ชง น ดจ ก น ลก ซงภ ย น น ลกจ ปร ก บ ป
ดวยปมลงค ป น น
น ดงน
1. น จ ดง ค นข ง พพล คชน Hotpital Room
2. น ลด ข พพล คชน
3. น Login ข ชง น
4. น มคร ม ชก
1) น จง ต นก รกร กข มล มครบ
2) น จง ต นก ร ล กข มลผ ช มครบ
3) น จง ต นก รกร กยนยนร ผ น มตรงกน
4) น ยนยนข มลข งผ ชง น
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5. น ดง มนทง มดข ง พพล คชน
6. น จ ลก มน ยค
1) น จ ล ก มน ยค ทง 15 กร บวนท
2) น จ ดงรปภ พปร ก บ ล ร ยล ยดข งกร บวนท ยค
3) น จ ดงวด ยค
7. น จ มน ลกข ง ด วนข งร งก ย
1) น จ ดง รคท กยวกบศร
2) น จ ดงร ยล ยด ก ร ล
ตข ง รคข ลงขลม
8. น จ ดง มน ลก น บนทกก รกนย
1) น จง ต นก รกร กข มลก รกนย มครบ
2) น จ ก ร จง ต น ม ผ ช ม ด ล ก วล ก รกนย
3) น จ ก ร จง ต น ม ผ ชง น ม ด ล ก วล ก น ร ลง ร
9. น จ ดง มน ลก น บนทก ขภ พ
1) น จ ดงก รบนทก ขภ พ ม ม ก ร
10. รปก รปร มน

ภ พท 2 ภ พรวม พพล คชน
จ กก ร รวจคว มพงพ จข งผ ช พพล คชนบน นดร ยด พ ง รมก รด ล ขภ พข งผ ง ย
ดยผ ชต บ บบ บถ มจ นวน 30 คน ดน ข มลม รปผลก รปร มน ดดงต ร งท 1 ซงมค นน ฉลย
ปร ทธภ พ ดยรวมข ง พพล คชน ท กบ 4.32 ย นร ดบด
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ต ร งท 1 ผลก รปร มนคว มพงพ จ
ร ยก รปร มน
ด นคว ม วยง ม นก ร ก บบ
1. นภ ย น พพล คชน
2. มก รจดปร ภทข ง น มคว มน น จ
3. ก ร ก บบ น ต ร ฟ วยง ม
4. ขน ดตว ก รมคว ม ม ม
ค ฉลยด นคว ม วยง ม นก ร ก บบ
ด นข มลข ง พพล คชน
1. กลมปร ภทข ง พพล คชนตรงต คว มต งก ร
2. ข มลข ง พพล คชน ม รถต บ น งคว ม ข จผ ช พพล คชน ด
3. ก รจดปร ภทข งข มลท คน ดง ย
ค ฉลยด นข มลข ง พพล คชน
ด นก รท ง นข งร บบง น พพล คชน
1. คว ม รว นก ร ชง นข ง พพล คชน
2. ม รถ ข ถงข มลภ ย น พพล คชน ดง ย
3. ก รจดรป บบภ ย น พพล คชนง ยต ก ร ชง น
4. คว มพงพ จต ก ร ชง น ดยรวม
ค ฉลยด นก รท ง นข งร บบง น พพล คชน
ค ฉลยปร ทธภ พ ดยรวมข ง พพล คชน

̅

SD

ร ดบ

4.47
4.39
4.42
4.27

0.59
0.49
0.52
0.58

ด
ด
ด
ด
ด

0.71
0.35
0.55

ด
ด
ด
ด

0.57
0.61
0.54
0.66

ด
ด
ด
ด
ด
ด

4.39
4.29
4.32
4.48
4.36
4.41
4.11
4.22
4.15
4.22
4.32

ภปร ยผล ล ข น น ก รวจย
จ กก รวจย ก รพฒน พพล คชนบน นดร ยด พ ง รมก รด ล ขภ พข งผ ง ย ม รถ ช
ง น ด ย งมปร ทธภ พ ปนทน พงพ จ ดยมลก ณ ข งก ร ชง นข ง ปร กรมจ ปน มนม ล ก
ลก ณ ก ร ชง น ทงก ร น น ท ยค ,ข มล รคทพบ นผ ง ย,บนทก ล จง ต นก รท นย , บนทก
ขภ พ ลว ตคว มต งก รทจ รร ยล ยด ร ล ก วข นน ดยก รกด ปท มนนน ซง ก ช ฟลรปภ พ
ทมขน ด ญ กน ป จท
ปพล คชน กดข ผดพล ด จงท
ปพล คชน ยด ล นก รทด บ ป
พล คชน ปร กรมจ ล ง ปกรณ ทบ ลต ( Emulator ) ม ม รถ ลน ฟลวด ด วนข น น ท ดรบจ ก
ก รปร มนคว มพงพ จ พบว ควร พม น
ล ควร พม ยงค พดภ ย น ปพล คชน มร ดบ ยงทดงขน
ค ข บคณ
ง นวจยน ดรบก รชวย ล จ ก จ รย ล นกศก
ข วช วทย ก รค มพว ต ร คณ วทย ศ ตร
ล ทค น ลย ม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคล วรรณภม ศนยนนทบร
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บทคัดย่ อ
ง นวจัยนมวัตถประสงค์ 1) พอพัฒน สอก ร รยนร้ รอง
ก ร รยงล ดับ ละก รค้น ห ข้อมล ด้วย ทค น ลย สมอนจรง 2)
พอประ มนคณภ พสอก ร รยนร้ รองก ร รยงล ดับ ละก รค้นห
ข้อมล ด้วย ทค น ลย สมอนจรง 3) พอศกษ คว มพงพอ จของ
ผ้ รยนทมต่อสอก ร รยนร้ รองก ร รยงล ดับ ละก รค้นห ข้อมล
ด้วย ทค น ลย สมอนจรง ช้กล่มตัวอย่ ง บบง่ ยจ นวน คน ม
ค่ ฉลยด้ น นอห อย่ นระดับ 4.18 ด้ นก รน สนออย่ นระดับ
4.22 ด้ นก ร ช้ภ ษ อย่ นระดับ 4.23 ละด้ นคว มพงพอ จทมต่อ
สอก ร รยนร้อย่ นระดับ 4.23 ซง ดยรวมถอว่ อย่ นดับม ก น
ส่ วนของผ้ ชยวช ญจ นวน 3 คน มผลก รประ มนคว มพงพอ จ
ดังน ค่ ฉลยด้ น นอห อย่ นระดับ 4.27 ด้ นก รน สนออย่ น
ระดับ 4.44 ด้ นก ร ช้ภ ษ อย่ นระดับ 4.17 ละด้ นคว มพงพอ จ
ทมต่อสอก ร รยนร้อย่ นระดับ 4.15 ซง ดยรวมถอว่ อย่ นดับม ก
ค ส คั ญ : สอก ร รยนร้ , ก ร รยงล ดั บ ละก รค้ นห ข้ อ มล,
ทค น ลย สมอนจรง
Abstract
The purposes of this research were 1) To Development of
Learning Media in Topics of Sorting and Searching using
Augmented Reality Technology. 2) To assess the quality of
Learning Media in Topics of Sorting and Searching using

Augmented Reality Technology. 3) To study student satisfaction
Learning Media in Topics of Sorting and Searching using
Augmented Reality Technology. 30 simple samples were used. The
content level was 4.18, the presentation level was 4.22, the
language level was 4.23, and the satisfaction level of the learning
media was 4.23 in a very high level. In the area of 3 experts, the
satisfaction rating is as follows: The content level was 4.27, the
presentation level was 4.44, the language level was 4.17, and the
satisfaction with the learning media was 4.15 in a very high level.
Keywords: Learning Media, Sorting and Searching, Augmented
Reality Technology
1. บทน
นก ร รยนก รสอน มอภ คก รศกษ ทผ่ นม พบว่
นอกจ กก ร รยนร้ นห้ อ ง รยนนั น สอก ร รยนก รสอนม
คว มส คัญ อย่ งม ก นก ร รยนร้ พม ตมส หรั บ ก ร รยน น
ปั จ จบัน จ กก รส รวจคว มคด หน นชัน รยน นภ คก รศกษ
/
นร ยวช ครงสร้ งข้อมล ของนักศกษ ชันปท จ นวน
คน ศนย์นนทบร หลักสตรวทย ศ สตรบัณฑต ส ข วช วทย ก ร
คอมพว ตอร์ คณะวทย ศ สตร์ ละ ทค น ลยมห วทย ลั ย
ทค น ลยร ชมงคลสวรรณภม ( หลักสตรปรับปรง พ.ศ. 2554 ) พบ
ปั ญห ทมต่อก ร รยนก รสอน กยวกับบท รยนทนักศกษ ข ดคว ม
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ข้ จ น นอห ม กทสดจ นวน รอง ด้ ก่ ก ร รยงล ดับข้อมล
ละก รค้นห ข้อมล ดยมวัตถประสงค์ 1) พอพัฒน สอก ร รยนร้
รองก ร รยงล ดับ ละก รค้นห ข้อมล ด้วย ทค น ลย สมอนจรง
2) พอประ มนคณภ พสอก ร รยนร้ รองก ร รยงล ดับ ละก ร
ค้นห ข้อมล ด้วย ทค น ลย สมอนจรง 3) พอศกษ คว มพงพอ จ
ของผ้ รยนทมต่อสอก ร รยนร้ รองก ร รยงล ดับ ละก รค้น ห
ข้อมล ด้วย ทค น ลย สมอนจรง
ดังนันผ้วจัย จง ลอกน ทค น ลยท ด้รับคว มนยม ปน
อย่ งม ก นปั จ จบัน ซง ด้ ก่ ทค น ลย สมอนจรง (Augmented
Reality: AR) ม ช้ นก รพัฒ น สอก ร รยนร้ รองก ร รยงล ดับ
ละก รค้นห ข้อมล ซงถอ ปนมต หม่ท งด้ นศกษ ดยพัฒน บน
ระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์ พอ ห้นกั ศกษ ด้ รยนร้ พม ตมท ห้
กดคว ม ข้ จ น นอห ก ร รยนม กยงขน ละมคว มสอดคล้อง
กับ ก ร รยนก รสอน นศตวรรษท ซง น้ น ทัก ษะก ร รยนร้
(Learning Skill) [1] ปนสงส คัญ ซงผ้ รยนจะ ด้รับ อก ส นก ร
รยนร้ดว้ ยตน อง ส่วนผ้สอน ปน พยงผ้คอยช นะ นวท งก ร รยนร้
ดย ช้ประกอบก ร รยนก รสอน ห้ผ ้ รยนมคว ม ข้ จ นร ยวช
ครงสร้ งข้อมลม กยงขน
2. นวคด ทฤษฎ
ก รศกษ วจัย รอง “ก รพัฒ น สอก ร รยนร้ รองก ร
รยงล ดับ ละก รค้นห ข้อมล ด้วย ทค น ลย สมอนจรง” นครังน
ผ้วจัย ด้ศกษ ข้อมลดังต่อ ปน
2.1 นวคด ละทฤษฎ
2.1.1 ทค น ลย สมอนจรง (Augmented Reality) หรอ
AR [2] ปน ทค น ลยท ช้ ทคนคท งด้ นคอมพว ตอร์กร ฟกช่วย
นด้ นก ร พมภ พ สมอนของ ม ดลส มมตลง นภ พท ด้จ กล้อง
วด อ กล้อง วบ คม หรอกล้อง นอปกรณ์สม ร์ ท ฟน นลักษณะ
ฟรมต่อ ฟรม มก ร สดงผล ปน บบ รยล ทม์ (Real Time) ละ
ปั จ จบัน ทค น ลย สมอนจรงมบทบ ท นหล ย ด้ น ช่ น ด้ น
ก รศกษ กม ละคว มบัน ทง ก ร พทย์ ก รตล ด ก รสอส ร
ธรกจ คว มปลอดภัย ละก รป้ องกันประ ทศ ปนต้น ซงภ พ สมอน
จะ สดงผลผ่ นหน้ จอของคอมพว ตอร์ หน้ จอของ ทรศัพท์มอถอ
หรอบนอปกรณ์ สดงผลอน ทัง นรป บบท ปนภ พ คลอน หว
ภ พนง สยงบรรย ยประกอบ ซงสงต่ ง หล่ นขนอย่กับ ก ร

ออก บบสอว่ จะออก บบ ห้อย่ นรป บบ ด ดยกระบวนก ร
ภ ย นของ ทค น ลย AR จะประกอบด้วยกระบวนกส คัญ
กระบวนก ร ด้ ก่
1. ก รว คร ะห์ภ พ (Image Analysis) ขันตอน รกสด
คอต้องท ก รค้นห Marker จ กภ พท ด้ม กจ กกล้อง ล้วมก ร
สบค้น จ กฐ นข้อมลของม ร์ ค กอร์ (Marker Database) ท ด้มก ร
กบขน ดของข้อมล ละลักษณะรป บบของ Marker ทถกออก บบ
ว้ พอน ม รว คร ะห์รป บบของ Marker
2. ก รค นวณค่ ต หน่ ง ชง มต (Pose Estimation)
ของ Marker ทยบกั บ กล้อ ง ซง สดง นลัก ษณะคว มสั ม พัน ธ์
ระหว่ งต หน่ งของกล้องกับต หน่ งของ Marker อย่ นรป บบ
มตรกซ์
3. ก รสร้ งภ พจ ก ม ดล มต (3D Rendering) ปน
ก ร พมข้อมล ข้ ป นภ พ ซง ช้ค ต หน่ งของ ม ดล มต ณ
ต หน่งทค นวณจน กดภ พ สมอนจรง ดัง สดงลง นภ พท

ภ พท : สดงลักษณะก รท ง นของ ทค น ลย สมอนจรง [3]
2.1.2 AR Code [4] มลักษณะของ Digital Marketing ซง ช้
ภ พทมสัญลักษณ์ ของรปร่ งต่ ง ม ช้ท รหัส ละส ม รถพมพ์
บนวัตถต่ ง อ ท ช่ น ผนผ้ ก้วน กระด ษ หนัง สอ หรอบน
น มบัตร ปนต้น ดย ช้กล้อง วบ คม กล้องบนอปกรณ์สม ร์ท ฟน
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ส่ อง ป ยั ง ด้ น ห น้ ท ม Reality Browser Layer จะท ห้ ก ด
ภ พ สมอนจรงปร กฏขน
2.1.3 ม ดล มต (Model 3D) [5] หม ยถง กระบวนก ร
ท งคณตศ สตร์ ส หรับก รสร้ ง บบจ ลอง พอ ช้ สดงวัตถท ปน
3 มต น บบ คลอน หว ละ ม่ คลอน หว ด้ ดย ช้ซอฟต์ วร์ 3
มตทถกสร้ งขน พอ ห้ กดผลลัพธ์ นรป บบ ม ดล 3 มต
2.1.4 Adobe After Effects CS6 [6] ปน ปร กรมส หรับ
ง นท งด้ น Video Compost หรอส หรั บ ง นซ้ อ นภ พวด อ ท
ส ม รถ ส่ Effect ห้กบั ภ พยนตร์ นขันตอนก รตัดต่อ ด้ ละ ฟล์
ทน ข้ ม ช้ น ปร กรมนจะ ช้ ด้ กอบทกชนด
2.1.5 อนดรอยด์ [7] ปนระบบปฏบัต ก ร บบ ปด ผย
ซอฟต์ วร์ ต ้น ฉบั บ (Open Source) ท ด้ รั บ คว มนยมอย่ งสง
นองจ กอปกรณ์ ท ช้ระบบปฏบัต ก ร อนดรอยด์มจ นวนม ก
รวมทั งส ม รถท ง นบนอปกรณ์ ท มขน ดหน้ จอ ละคว ม
ละ อยด ตกต่ งกัน ด้
2.1.6 Unity 3D [8] ปน ปร กรมพัฒ น กมส มมต ละ
สองมต ดยส ม รถช่ ว ยนั ก พั ฒ น ห้ พ ั ฒ น กม ด้ อ ย่ งม
ประสทธภ พ ละส ม รถรองรั บ ด้ห ล ยระบบปฏบัต ก รทั ง
Windows ล ะ OSX อกทั งยั ง รองรั บ ภ ษ น ก รพั ฒ น ด้
หล กหล ยภ ษ
2.2 กรอบ นวคดง นวจัย
ผ้ว จัย ด้ ช้ นวคว มคดของก ย่ (Gagne’) [9] ม ปน
กรอบ นวคด นก รวจัย ดยยกหลัก ก รน สนอ นอห ละจัด
กจกรรมก ร รยนร้ จ กก รมปฏสัมพัน ธ์ หลักก รสอน ประก ร
ดยมร ยละ อยดดังต่อ ปน
2.2..1 ร่ ง ร้ คว มสน จ (Gain Attention) กระต้นหรอ ร้
ห้ผ ้ รยน กดคว มสน จกับบท รยน ละ นอห ทจะ รยน
2.2.2 บอกวัตถประสงค์ (Specify Objective) ก รบอก ห้
ผ้ รยนทร บถงจดประสงค์ของบท รยนนมคว มส คัญ ปนอย่ งยง
2.2.3 ทบทวนคว มร้ ดม (Activate Prior Knowledge) ก ร
ทบทวนคว มร้ ดมช่วยกระต้น ห้ผ ้ รยนส ม รถ รยนร้ นอห หม่ ด้
รวด รวยงขน
2.2.4 น ส น อ น อห ห ม่ (Present New Information)
คอ ก รน สนอด้วยข้อคว ม รปภ พ สยงหรอ ม้กระทัง วดทัศน์

2.2.5 ช นะ นวท งก ร รยนร้ (Guide Learning) ก รช
นวท งก ร รยนร้ หม ยถง ก รช นะ ห้ผ ้ รยนส ม รถน คว มร้
ท ด้ รยน หม่ผสมผส นกับคว มร้ ก่ ท คย ด้ รยน ป ล้ว พอ ห้
ผ้ รยน กดก ร รยนร้ทรวด รว ละมคว ม ม่นย ม กยงขน
2.2.6 กระต้น ก รตอบสนองบท รยน (Elicit Response)
กดขนจ กก รทผ้ รยน ด้ม อก สมส่ วนร่ วม นกระบวนก ร รยน
ก รสอน ดยตรง
2.2.7 ห้ข อ้ มลย้อนกลับ (Provide Feedback) บทบ ทของ
ผ้สอนนัน ปลยนจ กก ร ปนผ้ถ่ ยทอดคว มร้ ต่ พยงผ้ ดยวม ปน
ผ้ ห้ค นะน ละช่วยก กับก ร รยนของผ้ รยนร ยบคคล
2.2.8 ทดสอบคว มร้ หม่ (Assess Performance) ท ห้ท ัง
ผ้ รยน ละผ้สอน ด้ทร บถงระดับคว มร้คว ม ข้ จทผ้ รยนมต่อ
นอห นบท รยนนัน
2.2.9 สรป ละน ป ช้ (Review and Transfer) ก รสรป
ละน ป ช้ รวมทังข้อ สนอ นะต่ ง พอ ปด อก ส ห้ผ ้ รยน ด้ม
อก สทบทวนคว มร้ของตน องหลังจ กศกษ นอห ผ่ นม ล้ว
3. วธก รด นนก รวจัย
นก รศกษ วจัย กยวกับ รอง “ก รพัฒน สอก ร รยนร้
รองก ร รยงล ดับ ละก รค้นห ข้อมล ด้วย ทค น ลย สมอนจรง”
ดยมวธก รวจัยต มล ดับ ดังน
3.1 ขันตอน นก รพัฒน ปร กรม [10] ดังน
3.1.1 ก รก หนด ละว คร ะห์ปัญห (Problem Definition
and Problem Analysis)
3.1.2 ก ร ขยนผังง น ละซ ด ค้ด (Pseudocoding)
3.1.3 ก ร ขยน ปร กรม (Programming)
3.1.4 ก รทดสอบ ละ ก้ ข ปร กรม (Program Testing
and Debugging)
3.1.5 ขันตอนก รจัดท อกส ร ละบ รงรักษ (Program
Documentation and Maintenance)
3.1.6 ก รประ มนผล (Evaluation) ผ้วจัย กบรวบรวมข้อมล
ว คร ะห์ ละสรปผลก รศกษ พอน ม ค นวณห ค่ ฉลย ( )
ละส่วน บยง บนม ตรฐ น (S.D) [11]
3.2 บบประ มนสอก ร รยนร้
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รองก ร รยงล ดับ ละก รค้น ห ข้อมล ด้วย ทค น ลย
สมอนจรง ดย ห้ นัก ศกษ ชันปท จ นวน คน ท รยนวช
ครงสร้ งข้อมล ภ คก รศกษ ท 1/2559 ศนย์น นทบร หลักสตร
วทย ศ สตรบั ณ ฑต ส ข วช วทย ก รคอมพว ตอร์ คณ ะ
วทย ศ สตร์ ละ ทค น ลยมห วทย ลัย ทค น ลยร ชมงคล
สวรรณภม ละผ้ ชยวช ญจ นวน คน ประ มนสอก ร รยนร้ ดย
ช้วธก รดังน
3.2.1 ค่ ฉลย ( Mean : ) ช้ส หรับห ค่ กงกล งข้อมล
บบต่ อ นองหรอข้อ มลทส ม รถมค่ ปน ลขทศนยม ด้ ช่ น
คะ นนสอบ ส่วนสง น หนัก ปนต้น ห ด้ดงั น
สตร

ด นนง นท ด้ว ง ผน ว้ คอ รองก ร รยงล ดับข้อมล บบ Bubble
Sort, Heap Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort, Radix Sort,
Selection Sort, Shell Sort ละ รองก รค้นห ข้อมล บบ AVL Tree,
Binary Search Tree, Sequential ประกอบด้วยหน้ จอดังน

=

ภ พท 2 น น

ก ร รยงล ดบข มล บบ ล ก

ภ พท 3 น น

ก ร รยงล ดบข มล บบ Shell

3.2.2 ค่ บ ยง บ นม ตรฐ น ( Standard deviation: S.D.
หรอ S ) ช้ส หรับห ค่ คว ม ตกต่ ง ดย ฉลยของคะ นน ต่ละคน
จ กค่ กงกล งของข้อมลหรอคว ม ตกต่ งของคะ นน ต่ละคน น
กล่ม ดย ฉลย ถ้ น ค่ บยง บนม ตรฐ น ( S.D. ) ม ยกก ลังสอง ร
รยกว่ ค่ คว ม ปรปรวน ( Variance ) หรอค่ ก รกระจ ย ช้
สัญลักษณ์
หรอ ห ด้ดงั น
S.D =

หรอ

3.2.3 กณฑ์ ก รว คร ะห์ ร ะดั บ คว มพงพอ จ ช้ ก ร
ค นวณค่ ฉลย ละส่ วน บยง บนม ตรฐ น ละน ม จัด ล ดับ
บ่ง ปนช่วง ท่ กัน ดังน
คะ นน ฉลย 4.50 – 5.00 ก หนด ห้อย่ น กณฑ์ ม กทสด
คะ นน ฉลย 3.50 – 4.49 ก หนด ห้อย่ น กณฑ์ ม ก
คะ นน ฉลย 2.50 – 3.49 ก หนด ห้อย่ น กณฑ์ ป นกล ง
คะ นน ฉลย 1.50 – 2.49 ก หนด ห้อย่ น กณฑ์ น้อย
คะ นน ฉลย 1.00 – 1.49 ก หนด ห้อย่ น กณฑ์ น้อยทสด
4. สรปผลก รวจัย
สอก ร รยนร้ รองก ร รยงล ดับข้อมล ละก รค้นห ข้อมล
นร ยวช ครงสร้ งข้อมล ด้ท ก รด นนก รจัดท ต มวธก ร

ผ้วจัย ด้ท ก รประ มนคว มพงพอ จของผ้ ช้ง นจ นวน
30 คน มผลก รประ มนดังต ร งท 1 ละผ้ ชยวช ญจ นวน 3 คน
ดังน
ต ร งท 1. ผลก รประ มนคว มพงพอ จของผ้ ช้ง น 30 คน
S.D
คว มหม ย
รองทประ มน
1) ด้ น นอห ก ร รยนร้
4.18 0.07
มก
2) ด้ นก รน สนอ
4.22 0.06
มก
3) ด้ นก ร ช้ภ ษ
4.26 0.02
มก
4) ด้ นคว มพงพอ จทมต่อสอ 4.23 0.63
มก
ก ร รยนร้
จ กต ร งท กล่ ม ตัว อย่ ง บบง่ ยจ นวน คน ม
ค่ ฉลยด้ น นอห อย่ นระดับ 4.18 ด้ นก รน สนออย่ นระดับ
4.22 ด้ นก ร ช้ภ ษ อย่ นระดับ 4.23 ละด้ นคว มพงพอ จทมต่อ
สอก ร รยนร้อย่ นระดับ 4.23 ซง ดยรวมถอว่ อย่ นดับม ก
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ต ร งท 2. ผลก รประ มนคว มพงพอ จของผ้ ชยวช ญจ นวน 3
คน
S.D
คว มหม ย
รองทประ มน
1) ด้ น นอห ก ร รยนร้
4.27
0.19
มก
2) ด้ นก รน สนอ
4.44
0.24
มก
3) ด้ นก ร ช้ภ ษ
4.17
0.30
มก
4) ด้ นคว มพงพอ จทมต่อสอ 4.15
0.17
มก
ก ร รยนร้
จ กต ร งท นส่ วนของผ้ ชยวช ญจ นวน 3 คน มผล
ก รประ มนคว มพงพอ จ ดังน ค่ ฉลยด้ น นอห อย่ นระดับ 4.27
ด้ นก รน สนออย่ นระดับ 4.44 ด้ นก ร ช้ภ ษ อย่ นระดับ 4.17
ละด้ นคว มพงพอ จทมต่ อสอก ร รยนร้ อ ย่ นระดับ 4.15 ซง
ดยรวมถอว่ อย่ นดับม ก
5. อภปล ยผล ละข้ อ สนอ นะ
จ กก รวจัย นครังนผลก รประ มนอย่ นระดับม ก ละ
จ กก รสอบถ มผ้ ช้ง น ละผ้ ชยวช ญพบว่ ขน ดของรปภ พ
วล สดงผลผ่ นมมมอง ทค น ลย สมอนจรงยัง ลกท ห้ ด ด้
ค่อนข้ งล บ ก ดังนัน วล สอนผ้ ช้ง นจะน สนอผ่ น Youtube ต่
จะน ตัวม ร์ ก กอร์ ว้ น อกส รประกอบก รสอน พอ ห้ผ ้ ช้ ด้
รยนร้ พม ตม
ค ขอบคณ
ง นวจัยน ด้รับ ก รช่ วย หลอจ กอ จ รย์ ละนัก ศกษ
ส ข วช วทย ก รคอมพว ตอร์ คณะวทย ศ สตร์ ละ ทค น ลย
มห วทย ลัย ทค น ลยร ชมงคลสวรรณภม ศนย์นนทบร
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reality),”ว รส รนักบรห ร มห วทย ลัยกรง ทพ ปท 30 ฉบับ ท 2
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*ท ย E-mail ผรบผดช บบทคว ม (pp.serbet@gmail.com)
บทคดย
นง นวจยน ศก กยวกบ Digital Signage ป ยปร ช มพนธรป บบ ม พ ทด ทนก ร
ปร ช มพนธดวย บบ ก ชน งพมพท น ปล งทรพย กร น ปล ง วล น วนก รท ง น Digital
Signage ม คร งผ บรก ร server ล คร งผ ชบรก ร client ช มต กน ม sever ทม Web application
Xibo ท ปน open source นก รบร รจดก รตวร บบ ล วนข ง client ปน วนท ช นก ร ดง Output
ดยม บ รดRaspberry ปนตวรบข มล ล ดง Output ผ นจ LED ล LED Touch screen ดยดมก ร
ทด บน ปกรณตดตง นม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคล วรรณภม วทย ขตนนทบร ล ทด บก ร ชง น
พบว ตวร บบ Digital Signage มคว ม ถยรคงท ทงน จมปญ น งจ ก งคปร ก บภ ยน ก ชน
Internet ล ถ นท
ค คญ: Digital Signage, open source, Web application Xibo
ABSTRACT
In this research, we learn about the digital signage Public Relations new format to
replace the Public Relations, such as print media that cause a waste of human resources time in
the working digital signage is the system server and client has a sever the web application xibo
open source in the management of the system and the part of the client is used to display the
output. With a raspberry board is the information and displays the output through the LED
display LED and the touch screen by we have to test the device installed in the University of
Rajamangala campuses Suvarnabhumi Nonthaburi and trial use found that the system digital
signage is stable fixed there may be a problem because the external components such as the
internet and the place.
Keywords: Digital Signage, open source, Web application Xibo
1. บทน
น งจ กก ร ช ปร ช มพนธมคว มจ ปนต ก ร ผย พรข มล ข ว ร ล ฆ ณ ต ง วน ญ
จ นก ร ชกร ด ป ย ฆ ณ
งพมพ ซงก กดคว ม น ปล งข งตนทน กทงยงมข จ กด นก ร
ผย พรข มล ล ยงม ปร ช มพนธ กรป บบ นง ค ป ยดจต ลทมคว มทน มย ตมร ค ค นข ง ง
ร บบก รจดก รทมข จ กด ร งก รบร รจดก รน กพนท ล ม ม รถ ตต บกบผ ชง น ด ดยตรง พร ตว
ปกรณ ม ม รถร งรบร บบทช กรน ด
ท งผจดท จง ดจดท ปร ช มพนธท งจ ภ พรป บบ ม ค รด วรป ยดจต ลซงมก ร
ปร ยกต ช Raspberry Pi พ ทน ม ปนตวจดก รบร ร ลดตนทน ล พมศกยภ พ นก รท ง นข ง
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รด วรป ยดจต ล ดยมก ร พมก ร ชร บบทช กรน พ ตต บกบผ ชง น ล พฒน ร บบท
ม รถ
บร รจดก ร ปกรณร บบ รด วรป ยดจต ล ท ง น ดวกม กขน
2. ก ร ล ง นวจยท กยวข ง
ครงง น ร ง รด วรป ยดจต ล ดคนคว รวบรวมทฤ ฎท กยวข ง พ ปน นวท ง นก รพฒน
ร บบ Digital Signage ปน ทค น ลยท ม รถน ป ช นง นปร ช มพนธ ด นทก งคกร ล ทก ถ นททม
ร บบ คร ข ยค มพว ต ร ข ถง ด น กจ กน ยง ปนก รปร ยดงบปร ม ณ น วนข งก รจดพมพ ก ร
ปร ช มพนธ ซงว ดท ช วนม ก ม ม รถน กลบม ชซ ด ดยมร ยล ยดดงน
ร บบก รท ง นข ง รด วรป ยดจต ล ดยทว ป รยกว Digital Signage ค ปร ช มพนธท ง
จ ภ พรป บบ ม ทน ม ทนป ยปร ก ศ
ม รถ ดงข มล นค ล บรก รท ปนภ พนง ร
ภ พ คล น ว พ ดงดดคว ม น จข งผพบ น ม รถบร รจดก รผ นท งร บบ คร ข ย ด ม รถ บง
ก รท ง น ปน 2 วน ลก ค วนข งServer ล Client
2.1 Server ปน วนก รรวบรวมจด กบ ล รบ งข มล รวมถง Content ต ง ซงร บบจ
ปร ก บดวย ร บบฐ นข มล (Database System) ท น ทรวบรวมข มลต ง ท กยวข งกน ข วดวยกน
ย งมร บบมคว ม มพนธร ว งข มลต ง บนร บบปฏบตก ร Linux ด ล ก ช ปน Ubuntu ปน
ร บบปฏบตก รท ช นก ร Server พร มก รท ง นทรวด รว ล ปน Open Source ชง น ดย ม ย
ค ชจ ย นก รตดตงServer ต งม Apache, PHP, MySQL ล PHP Myadmin ปน งคปร ก บก รท ง น
ล คร ข ย วนตว ม น Virtual Private Network (VPN) พ ก รท ง นข งร บบ ม รถท ง น ดจ ก
ภ ยน ก คร ข ย กทงยงมตว Virtual Network Computing (VNC) ปนตวร มทก รท ง นข งตว Client ม
ก รน ม ปร ยกต ช นก ร ดง Output ดยทง มดนม Web Application ปนตวจดก ร บบทง มด
Xibo ค Digital Signage ท ปน Open Source ม รถปรบปรง ก ข ตว ปร กรม ด ม รถ ช ดทง
Windows, Mac, Linux ล ช ดฟร ลก ณ ก รท ง นท ปนร บบ Server-Client ดยม Webserver ปน
น ต ร ฟ กล ง ดยม client ปน Media Player นก รจดก ร ดง output

ภ พท 1 ภ พ ดงตว ย งก รบร รร บบ น ต ร ฟ กล ง ดยม client ปน Display ดง output
2.2 Client ร รยก ก ย ง นงว คร งลกข ย ปนค มพว ต ร น คร ข ยทร งข บรก ร
ฟลข มลจด กบ น ซรฟ ว ร น วนก รท ง นข ง Client นร บบ รด วรป ยดจต ล ดมก รน บ รดร
บ รพ ย ม ปน client ม งคปร ก บดงต ปน
2.2.1 บ รดร บ รพ ย ปน คร งค มพว ต รขน ดจวทมขน ด พยง ท กบบตร ครดต ท คญ
ร บ รรพ ยนมร ค ทถก ม ทยบกบค มพว ต ร ด กท ปปกต ท ง น ด ม น คร งค มพว ต รทก ย ง
ดย ม รถต บ รดร บ รพ ย น ข กบจ ค มพว ต ร ร จ ทวทร งรบ HDMI น กจ กต จ ดงผล ลว
กต งต ปกรณรบข มล raspberry pi นก ม รถร งรบ ม ล คยบ รดผ น USB port ปกต พร ฉ นน
ม รถน ม ล คยบ รดทม ย ลวม ต ด ลย วนร บบจ ย ฟข งร บ รรพ ย พยง ยบ ย Mini

439

ก รปร ชมวช ก รร ดบช ตวทย ศ ตร ล ทค น ลย ครงท 1 วนท 19 มกร คม 2560

USB ท ชช รจม ถ ล ปกรณ น ยทกวน ข กบค มพว ต ร ร ข กบ วช รจ ฟม ถ ดยรบ ฟ 5 วลต
จ ก USB ลว ชวงจร ลงจ ยบนบ รด ฟ ร ง รงดน 3.3, 2.5 ล 1.8 วลตขน ชง น
นครงน ดน Raspberry pi ม ปร ยกต ชกบร บบ Digital Signage ปน media player นก ร ดง
output บนจ LED Touch screen ล จ LED ปกต

ภ พท 2 ภ พ ดงลก ณ บ รดบ รดร บ รพ ย
3. วธก รวจย
ก รทด บ น วบ ปพล คชน ดด นนก รทด บ ดยด นนก รจดท ต มวธก รด นนง นท ด
ว ง ผน ว ม รถ ชง น ดดงต ปน
3.1 ผนภ พ ดยรวมก รท ง นข งบ รดบ รดร บ รพ ย ล ร บบ Digital Signage
ผนภ พน ดง ลกก รท ง นข งร บบ Digital Signage ดยบง ปน 3 วน ลก ค Admin, Server ล
Client

ภ พท 3 ผนภ พ ดยรวมก รท ง นข งบ รดบ รดร บ รพ ย ล ร บบ Digital Signage
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3.2 ผนภ พก ร ลข งข มล Level 1 (Data Flow Diagram)

ภ พท 4 ผนภ พก ร ลข งข มล Level 1 (Data Flow Diagram)
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3.3 ทด บ น วนข งจ

ภ พท 5 จ

ดงผล บบทช กรนผ นบ รดร บ รพ ย

ดงผล บบทช กรนผ นบ รดร บ รพ ย

ภ พท 6 ก ร ช มต ร ว งบ รดร บ รพ ย กบจ ทช กรนผ น
3.4 ทด บ น วนข งจ

ดงผล บบ LED ผ นบ รดร บ รพ ย
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ภ พท 7 ก ร ช มต ร ว งบ รดร บ รพ ย กบจ LED ผ นพ รต HDMI
ผลก รวจย
จ กก รทด บปร ทธภ พข ง ร บบ รด วรป ยดจต ลพบว ก รร บบก รท ง นปร ทธภ พ
ทงด นร บบบร รจดก ร ล ด น ปกรณ ม รถร งรบก ร ดง นรป บบต ง ด ปน ย งด ผ ชง น
ม รถจด content ก นดตว ปกรณท ช นก ร ดง Output ดดวยตน งท มคว ม ดวก นก ร ชง น
ล ปน ปต มข บ ขตทต งก ร
ภปร ยผล ล ข น น ก รวจย
จ กผลก รทด บปร ทธภ พข งร บบ รด วรป ยดจต ล ลงจ กท ดทดล งตดตง ปกรณ ล
ช มต กบร บบ Digital Signage ล ทด บก ท ง น ดยก รจดท นรป บบต ง ทมคว มจ ปน ชน
รปภ พ ล ยง ฟด วบ ซด วด ปนตน ล ม ม นก ร ผย พร ม กดปญ ร ข บกพร ง นก ร
น น ด
จง รป ดว ก รท ง นข ง รด วรป ยดจต ลนน ทมก รปร ยกต ช บ รดร บ รพ ย ม ปนตว
จดก รนนมคว ม ม ม นก รน ม ช พ ง นวจย รด วรป ยดจต ล ท ดง ทม ล ยรป บบ ล ก ร
ท ง น บบต น ง ย ง รกด นก รทดล งน ปน พยงก รทด บปร ทธภ พข งร บบ Digital Signage พยง
ร บบ ดยว ดงนน นขนต ปข งก รวจยจงควรท ก รศก ทดล ง ปรยบ ทยบข ดข ยข งร บบ Digital
Signage น พ ปนท ง ล ก นก รน ม ชง น กบนกพฒน ปร กรม ล ร บบม ปร ยกต ชง น Digital
Signage ต ป
ค ข บคณ
ง นวจยท ดรบก รชวย ล จ ก จ รย ล นกศก
ข วทย ก รค มพว ต ร คณ วทย ศ ตร
ล ทค น ลย ม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคล วรรณภม ศนยนนทบร น กจ กนยงมผท คว มรวมม
ชวย ล ก ล ยท น ซงผวจย ม ม รถกล วน ม นทน ดทง มด จงข ข บคณ ว ณ ก นดวย
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ก รพัฒน อพพล คชั น อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ บองต้ น
The Development of Android Application to Basic Learning Webpage
อภช ต ชค หรยญสขชัย
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E-mail: c_apichat@hotmail.com

บทคัดย่ อ
ง นวจัยน ปนก รพัฒน อพพล คชัน อนดรอยด์
พอก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น ดยมวัตถประสงค์
พอ 1) พั ฒ น อพพล คชั น อนดรอยด์ พอก ร รยนร้
ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น 2) ประ มนประสทธภ พก ร ช้ง น
อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ
บองต้น 3) ประ มนคว มพงพอ จของผ้ ช้ง น อพพล คชัน
อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น ดย
ผลก รวจัย พบว่ ประสทธภ พก ร ช้ง น อพพล คชั น
อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น อย่ น
ระดับ ด ( X = 4.112, S.D. = 0.526 ) ส่ ว นคว มพงพอ จของ
ผ้ ช้ง น อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ก รสร้ ง วบ
พจ บองต้น อย่ นระดับม กทสด ( X = 4.543, S.D. = 0.496 )
ค ส คัญ: อพพล คชัน, อนดรอยด์ , วบ พจ บองต้น
Abstract
This research develops an Android application for
basic learning webpage. Purpose to 1) develop an Android
application for basic learning webpage 2) evaluate the
performance of Android applications for basic learning
webpage 3) Assess the user satisfaction of Android
applications for basic learning webpage. Results of the
research were as follows: the performance of Android
applications for basic learning webpage is good. ( X = 4.112,

S.D. = 0.526 ) The user satisfaction of Android applications
for basic learning webpage is at the highest level.
( X = 4.543, S.D. = 0.496 )
Keywords: application, Android, basic webpage
1. บทน
นปั จจบัน ครองมอสอส ร บบพกพ ช่น สม ร์ ท
ฟน ปนอปกรณ์ ท มบทบ ทกับ ก ร ช้ช วตของมนษย์ ปน
อย่ งม ก ดย ฉพ ะกับก รศกษ ซงส ม รถน ม ประยกต์ ช้
นลักษณะต่ ง ด้ ก่ ก ร ช้คอมพว ตอร์ ช่วยสอน ระบบ
อน ทอร์ นต ปร กรมประยกต์ จ กคว มก้ วหน้ ท งด้ น
ทค น ลยส รสน ทศ ส่ ง ผล ห้ ร ป บบหรอวธก รจั ด
ก รศกษ บบดัง ดมทอ ศัยก รบรรย ย ดยมครผ้สอน ปน
ศนย์กล ง นก ร รยนร้ ปนก รจัดก รศกษ ท ม่ตอบสนองต่อ
ก รจัด ก รศกษ อย่ ง ท้จ รง ซงก รศกษ นปั จจบันต้องม
ลักษณะท ปนระบบ ปดม กขน ส ม รถศกษ ห คว มร้ ด้
จ กนอกห้อง รยน ส่ ง สรมก รศกษ ตลอดชวต น้นก รศกษ
ปนร ยบคคล น้ น ทค น ลยท งก รศกษ พอ ปนก ร
ส่ง สรมก ร รยนร้ดว้ ยตน อง
ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น ปนส่ วนหนงของร ยวช
คอมพว ตอร์ นห ลั ก สตรส ถ นศกษ ของ รง รยน
ชลประท นวทย จ กก รว คร ะห์ลกั ษณะ นอห ร ยวช นัน
สรป ด้ว่ ลักษณะร ยวช น ม นอห ทม่ง น้น ห้ผ ้ รยนร้ ละ
ข้ จพนฐ นก ร ช้ ปร กรมอะ ดบดรมวฟ วอร์ วอร์ ชัน
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ซ อสทร จ กก รสอบถ มผ้สอน นร ยวช นพบว่ ม้ผส้ อน
จะตัง จสอนม ก พยง ด ต่ ผ ลสั ม ฤทธของผ้ รยนกยัง คง
มคว ม ตกต่ งกัน ม ก นระดับ ชัน ดยวกัน นองจ ก ม่
ส ม รถตรวจสอบหรออธบ ยซ ห้กล่มท ม่ ข้ จ นอห วช
พร ะถกจ กัดด้วยปรม ณ นอห ละ วล น ต่ละค บ
ด้ว ย หตนท ห้ผ ้วจัยม นวคด นก รทจะพัฒ น
อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ
บ องต้ น ส่ ง สรมก รจั ด ก ร รยนก รสอน ดยก ร ช้
ทค น ลยส รสน ทศ ละก รสอส ร นรป บบทผ้ รยน
ส ม รถพัฒ น คว มร้ ค ว มส ม รถของตน อง ด้ต รงกับ
ศัก ยภ พ คว มต้อ งก ร คว มถนั ด คว มสน จ ดย ม่ ม
ข้อ จ กัด นด้ น วล สถ นท หรอค่ ช้จ่ ย อกทัง พอ ห้
ก ร รยนก รสอนมคว มน่ สน จม กขน ท ห้ ผ ้ รยนนั น
มคว มกระตอรอร้ น ละยัง ช่ ว ย บ่ ง บ ภ ระของผ้ส อน
รวมทังส่งผล ห้ผ ้ รยน กดก ร รยนร้อย่ งมประสทธภ พ
2. วัตถประสงค์
2.1 พ อพั ฒ น อ พ พ ล ค ชั น อ น ดรอยด์ พ อ
ก ร รยนร้ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น
2.2 พอประ มนประสทธภ พก ร ช้ ง น อพ
พล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น
2.3 พอประ มนคว มพงพอ จของผ้ ช้ง น อพ
พล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น
3. ทฤษฎ ละง นวจัยท กยวข้ อง
. ทฤษฎ
ค อธบ ยร ยวช คอมพว ตอร์ ของ รง รยน
ชลประท นวทย [ ] ศกษ ละฝกทักษะกระบวนก รท ง น
กยวกับอน ทอร์ นต ร้ ละ ข้ จหลักก รออก บบ วบ ซต์
องค์ประกอบของ วบ ซต์ ค สัง บองต้นของก รสร้ ง วบ ซต์
ปร กรมส รจรป นก รสร้ ง วบ ซต์ (Adobe Dreamweaver
CS ) บองต้น ส ม รถออก บบหน้ หลักของ วบ พจ ก หนด
คณ สมบั ต ปรั บ ปลยนรป บบอั ก ษร ส่ ภ พ กร ฟ ก
ภ พ คลอน หว ก หนดคณสมบัตของภ พ ส ม รถสร้ ง
ต ร ง ตก ต่ งต ร ง ก หนดคณสมบัต ของต ร ง ส ม รถ
ก หนดก ร ชอม ยงรป บบต่ ง ดย ช้คว มคดสร้ งสรรค์

ว ง ผนออก บบ ละจัดก รอย่ ง ปนระบบ ลอกน สนอ
ข้ อ มลทสอดคล้ อ งกั บ ท้ อ งถน กยวกั บ ก ร ช้ พ ลั ง ง น
ทรัพย กร ละสง วดล้อม ดย ฉพ ะทรัพย กรน อย่ งตัง จ
ละ หนคณค่ ด้วยคว มรับผดชอบ
อพพล คชั น (Application) [ ] ปนก รพั ฒ น
ป ร ก ร ม ป ร ะ ย ก ต์ ส ห รั บ อ ป ก ร ณ์ ค ล อ น ท ช่ น
ทรศัพ ท์ ม อถอ ทบ ลต ดย ปร กรมจะช่ วยตอบสนอง
คว มต้ อ งก รของผ้บ ร ภค อกทั งยัง สนั บ สนน ห้ ผ ้ ช้
ทรศัพท์ ด้ ช้ง่ ยยงขน
ระบบปฏบั ต ก ร อนดรอยด์ (Android) [ ] ปน
ระบบปฏบัตก รทมพนฐ นอย่บนลนกซ์ ละ ปนซอฟต์ วร์
ประ ภท อ พนซอร์ท ซง ปนระบบปฏบัตก รทนักพัฒน ลอก
ทจะพัฒน ปร กรมม กทสด ละส ม รถ ชอมต่อกับ API
(Application Program Interface) ท ส ม ร ถ ร ย ก
ระบบปฏบัตก ร อพพล คชันอน หรอชด ค้ดคอมพว ตอร์
ซงท หน้ ท ชอมต่ อ ก รท ง นระหว่ ง อพพล คชัน กับ
ระบบปฏบัตก ร
3.2 ง นวจัยท กยวข้ อง
กตต สอ พร ละมชัย ลหะก ร ( ) [ ] ด้ท
ก รวจั ย ละพั ฒ น อ พ พ ล ค ชั น พ อ ก ร รยน ร้ บ น
ระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์ นก ร รยนวช ก รประมวลผล
ภ พดจตอล ส หรับหลักสตรครศ สตร์ อตส หกรรมบัณฑต
ซง ปนก รวจัย ชงทดลอง ดยมวัต ถประสงค์ พอศกษ
อ งค์ ป ระ ก อ บ ข อ ง อ พ พ ล ค ชั น พ อ ก ร รยน ร้ บ น
ระบบปฏบัต ก ร อนดรอยด์ พัฒ น อพพล คชัน พอก ร
รยนร้ บนระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์ ละ พอศกษ คว ม
คด หนของผ้ ช้ทมต่อ อพพล คชันบนระบบปฏบัตก ร อน
ดรอยด์ ผลก รวจัยพบว่ องค์ประกอบ นก รสร้ ง อพพล ค
ชัน พอก ร รยนร้ บนระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์ มผลก ร
ประ มน ดยผ้ ชยวช ญอย่ นระดับ ด อพพล คชัน พอก ร
รยน ร้ บ นระบบ ปฏบั ต ก ร อน ดรอยด์ ท พั ฒ น ขนม
ประสทธภ พ ท่ กับ . ต มทฤษฎของ มกย กนส์ ละ
คว มคด หนของผ้ ช้ท มต่อ อพพล คชัน พอก ร รยนร้ บ น
ระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์น อย่ นระดับด
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ด ร วรรณ นนทว ส ละคณะ (2557) [5] ด้ท ก ร
วจัย ละพัฒน อพล คชัน พอก ร รยนร้บนระบบปฏบัตก ร
อนดรอยด์ : กรณศกษ ส หรับนัก รยนชันมัธยมศกษ ปท 4
รง รยนท ขม งนวทย ค ร จังหวัดล พน ดยมวัตถประสงค์
พอศกษ องค์ป ระกอบของ อพพล คชัน พอก ร รยนร้ บ น
ระบบปฏบัต ก ร อนดรอยด์ พัฒ น อพพล คชัน พอก ร
รยนร้บนระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์ พอศกษ คว มคด หน
ของผ้ ช้ทมต่อ อพพล คชัน พอก ร รยนร้บนระบบปฏบัตก ร
อนดรอยด์ ผลก รวจัยพบว่ ผลก รประ มนคว ม หม ะสม
ของ อพพล คชัน ดยผ้ ชยวช ญด้ นสอ ละคอมพว ตอร์ อย่
นระดับม ก ละด้ น นอห อย่ นระดับม กทสด อพพล ค
ชัน พอก ร รยนร้บนระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์ทพัฒน ขนม
ประสทธภ พ ท่ กับ 85.47/85.52 ปน ปต ม กณฑ์ทก หนด
คว มคด หนของผ้ ช้ท มต่อ อพพล คชัน พอก ร รยนร้บ น
ระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์ อย่ นระดับม กทสด
4. วธด นนก รวจัย
4.1 ประช กร ละกล่ มตัวอย่ ง
ประช กร คอ คร ละนัก รยน รง รยนชลประท น
วทย กล่ มตัว อย่ ง คอ ผ้ ชยวช ญ (คร) จ นวน คน ละ
ตัว ทนนัก รยน พศช ยจ นวน คน พศหญงจ นวน คน
รวมทังสนจ นวน คน

Development Life Cycle : SDLC ซงประกอบด้วย 7 ขันตอน
ดังน
ขันตอนท ก รก หนดปัญห (Problem Definition)
ก หนด รองทจะท ศกษ ปั ญห ศกษ คว ม ปน ป
ด้ ดย ช้ บบสอบถ มคว มต้องก ร ช้ง น อพพล คชัน
จ กค ร ละนั ก รยน ชั น ป ระถม ศกษ ป ท รง รยน
ชลประท นวทย
ขันตอนท ก รว คร ะห์ (Analysis)
น ข้อ มลท ด้จ กขันตอนท ม ว คร ะห์ ค ว ม
ต้อ งก รของ อพพล คชัน ว่ ต้อ งก รจะท ง นอย่ ง ร
ต้องก ร นอห อะ รบ้ ง ละควร ช้ ครองมออะ ร นก ร
พัฒน ระบบ
ขันตอนท ก รออก บบ (Design)
ผ้วจัย ด้ท ก รออก บบ ดยมขันตอนดังน
1) ก หนด นอห ออก บบรป บบก ร สดงผล
2) ขยนสตอรบอร์ด (Storyboard) พอ สดง
ห้ หนล ดับก รด นนง นของ อพพล คชัน
น้มต ร
ลอก
มรกรป้ ช ธ ว
มร ก ปร นะนลอกบท รยน

้ รม ลอกบท
วคดั ว รยน
ลอกบท รยน

้ รม วคดั วม ร

นย ร บท่ ส้ ข

ช่
ม่ ช่

กร ้ นหบั ลก

ตรวจสอบคะ นน

4.2 ครองมอก รวจัย
1) อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ก รสร้ ง
วบ พจ บองต้น
2) บบประ มนประสทธภ พส หรับผ้ ชยวช ญทม
ต่อ อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ก รสร้ ง วบ พจ
บองต้น
3) บบประ มนคว มพงพอ จส หรับผ้ ช้ง นทมต่อ
อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ
บองต้น
4.3 ขันตอนก รด นนก รวจัย
ผ้วจัย ด้ท ก รพัฒน อพพล คชัน อนดรอยด์ พอ
ก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ บองต้ น นรป บบ System

น ง ทรกบจ

ภ พท 1 : ล ดับก รด นนง นของ อพพล คชัน
ขันตอนท ก รพัฒน (Development)
อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ก รสร้ ง วบ
พจ บองต้น พัฒน ดย ช้ ปร กรม Android Studio ร่ วมกับ
ปร กรม Adobe Photoshop CS3 ละ ปร กรม Adobe
Dreamweaver CS3
ขันตอนท ก รทดสอบ (Testing)
ผ้วจัย ด้ท ก รทดลอง ช้ อพพล คชัน นทกส่ วน
ห กพบข้อผดพล ดกท ก ร ก้ ข ห้ถกต้องต มท ด้ว คร ะห์
ละออก บบ ว้ นตอนต้น
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ขันตอนท ก รตดตัง (Implementation)
น อพพล คชัน อัพ หลด ข้ ส่ ระบบ Google Play
พอ ห้ผ ้ ช้ง นส ม รถด วน์ หลด ละตดตัง ปร กรม ด้
ขันตอนท ก รบ รงรักษ (Maintenance)
ตรวจสอบข้อมล ละคว มผดพล ดท กดขนระหว่ ง
ช้ง น ละ ก้ ข ห้ถกต้อง พอประสทธภ พสงสด
5. ผลก รวจัย
5.1 ผลท ด้จ กก รพัฒน อพพล คชัน
ผ้ว จัย ด้พ ัฒ น อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร
รยนร้ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น ดย บ่ง นอห ออก ปน บท
บทท ร้ซงถง วบ ซต์ บทท ปร กรมจัดก ร วบ ซต์ บท
ท ต ร ง ละ วบ พจ บทท ยง ย ห้ ส นก ดย สดง
ตัวอย่ งดังน

ภ พท 2 : หน้ มนหลัก ละ ลอกบท รยน

ภ พท 3 : หน้ นอห บท รยน

ภ พท 4 : หน้ บบทดสอบ

ภ พท 5 : หน้ วธ ช้ ปร กรม ละตรวจคะ นน
5.2 ผลท ด้จ กก รประ มนประสทธภ พ อพพล คชัน
ผ้วจัย ด้น อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้
ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น ป ห้ ผ ้ ชยวช ญจ นวน คน
ประ มนผลปร กฏดังต ร งท 1
ต ร งท 1: ผลประ มนประสทธภ พ อพพล คชัน
หัวข้ อ
X S.D. คว มหม ย
1. ส่วนน ของ อปพล คชัน 4.133 0.462
มก
2. ก รน สนอ นอห
4.050 0.475
มก
3. ส่วนประกอบด้ นมัลตม ดย 4.067 0.622
มก
4. ตัวอักษร ละส
4.067 0.498
มก
5. ก รออก บบปฏสัมพันธ์ 4.040 0.461
มก
6. ก รจัดก ร อปพล คชัน
4.229 0.573
มก
รวม
4.112 0.526
มก
จ กต ร งท สรป ด้ว่ ประสทธภ พก ร ช้ง น
อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ
บองต้น อย่ นระดับด ( X = 4.112, S.D. = 0.526 )
5.3 ผลท ด้จ กก รประ มนประสทธภ พ อพพล คชัน
ผ้วจัย ด้น อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้
ก รสร้ ง วบ พจ บองต้น ป ห้ ผ ้ ชยวช ญจ นวน คน
ประ มนผลปร กฏดังต ร งท 1
ต ร งท 2: ผลประ มนคว มพงพอ จของผ้ ช้ง น
หัวข้ อ
X S.D. คว มหม ย
1. นอห อปพล คชัน
4.573 0.489 ม กทสด
2. ก รน สนอ นอห
4.539 0.497 ม กทสด
3. ก รจัดก ร อปพล คชัน 4.475 0.499
มก
รวม
4.543 0.496 ม กทสด
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จ กต ร งท สรป ด้ว่ คว มพงพอ จของผ้ ช้ง น
อพพล คชัน อนดรอยด์ พอก ร รยนร้ ก รสร้ ง วบ พจ
บองต้น อย่ นระดับม กทสด ( X = 4.543, S.D. = 0.496 )
6. กตตกรรมประก ศ
ง นวจั ย น ด้ รั บ ก รช่ ว ย หลอจ กอ จ รย์ ละ
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ศนย์นนทบร
อกส รอ้ งอง
[1] รง รยนชลประท นวทย . (2557). หลักสตรสถ นศกษ
รง รยนชลประท นวทย พทธศักร ช 2557. นนทบร.
[2] ทศพร ดษฐ์ ศ ร, “ก รพัฒ น อปพล คชั นบนอปกรณ์
ทบ ลต รองก รบวก ด้วย ทคนค ซครท อ๊อฟ มน ทล
มธ พอสร้ ง สรมทักษะก รคด ลข รว ส หรับ นัก รยน
ชั นประถมศกษ ปท 6”, ส ข ทค น ลย ละสอส ร
ก รศกษ ภ ควช ทค น ลยก รศกษ บัณ ฑตวทย ลัย
มห วทย ลัย กษตรศ สตร์, 2558.
[3] ระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์. [ออน ลน์]. Available from:
http://www.th.wikipedia wiki/ อนดรอยด์
(ระบบปฏบัตก ร) [2559, มน คม 27].
[4] กตต สอ พร ละมชัย ลหะก ร, “ก รพัฒน อพพล ค
ชัน พอก ร รยนร้บนระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์ นก ร
รยนวช ก รประมวลผลภ พดจตอล ส หรั บ หลัก สตร
ครศ สตร์ อตส หกรรมบัณฑต”, ภ ควช ครศ สตร์ ฟฟ้
คณะครศ สตร์ อ ตส หกรรม มห วทย ลัย ทค น ลย
พ ร ะ จ อ ม ก ล้ พ ร ะ น ค ร ห น อ , The 7th National
Conference on Technical Education, 2557.
[5] ด ร วรรณ นนทว ส ละคณะ, “ก รพัฒน อพพล คชัน
พอก ร รยนร้บนระบบปฏบัตก ร อนดรอยด์ : กรณศกษ
ส หรั บนัก รยนชันมัธยมศกษ ปท 4 รง รยนท ขม งน
ว ท ย ค ร จั ง ห วั ด ล พ น ”, The Graduate Research
Conference : GRC2014, 2557.

- 164 -

416

ก รปร ชมวช ก รร ดบช ตวทย ศ ตร ล ทค น ลย ครงท 1 วนท 19 มกร คม 2560

ก ร งง
[1] กลย ว นชยบญช , ก รว คร ข มล ล ยตว ปร , พมพครงท 4 กรง ทพ : ภ ควช ถต คณ
พ ณชยศ ตร ล ก รบญช จ ลงกรณม วทย ลย, 2552.
[2] ณฐณช วร มงคล ลศ, พง ศธร จนทรย ย, ดร. จกรชย นทร. คม พฒน พพล คชน Android ย ง
ม ชพ. กรง ทพ : ดซ , 2555
[3] ศภชย มพ ณช. Basic Android Programming. กรง ทพ : ดซ , 2555
[4] พร ม ลศ ล วจตร. คม ขยน พ Android ฉบบรวม คด. นนทบร : ปรวชน, 2556
วบ ซต
[4] Android GIF Animation [ น ลน] ข ถง ดจ ก :
http://developer.android.com/guide/topics/graphics/drawable-animation.html
( วนท บคน 5 กนย ยน 2559 )
[5] ตดตง Android Studio Setup [ น ลน] ข ถง ดจ ก :
http://androidthai.in.th/conternt-android/239-install-android-studio-windows-7.html
( วนท บคน 5 กนย ยน 2559 )

417

ก รปร ชมวช ก รร ดบช ตวทย ศ ตร ล ทค น ลย ครงท 1 วนท 19 มกร คม 2560

พพล คชน พ ก ร ง รมรณรงคก รคด ยกขย
APPLICATION FOR PROMOTING WASTER MAWUAL SORTING
ง รณ ฟก ม1, จนจร ง ตท ง2,
ภช ต ชค รยญ ข3, ภญญ พชญ ท ธนตยตร กล4
Sangaroom Fakhom1, Janjira Singtothong2,
Apichart Chokriensukchai3, Pinyaphat Tasatanattakool4
คณ วทย ศ ตร ล ทค น ลย ข วทย ก รค มพว ต ร ม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคล วรรณภม
Sangarun.phukkad@gmail.com
บทคดย
ก รคด ยกขย มลฝ ย ปนปญ
คญท ล ยปร ทศต งปร บปญ กดขนจ กก ร พมข ง
ปร ช กร นปร ทศ กดก รท ล ยทรพย กรท งธรรมช ต น ง วดล ม ผพฒน นคว ม คญจงพฒน พ
พล คชน พ ก ร ง รมรณรงคก รคด ยกขย บนร บบปฎบตก ร นดร ยด พมช งท ง
รบ ดก นชวง
ย 5-7 ป ช ข ม ชวย กดก รตร นก ล ปลกฝง น ร งก รคด ยกขย มลฝ ย น งคม รจกวธก ร
ก จดขย มลฝ ย นวท งก ร ก ขปญ ย งถกต ง น ปปฎบต นชวตปร จ วน ด ย งถกวธ ม น น
ก รศก พม ตม พ ช ปน ร นวท ง นก ร คว มร ค นท น น มชน บบฝก ด ค ศพท น ร งก ร
คด ยกขย มลฝ ย
ก รวจยมจดมง ม ย พ วจย ล พฒน
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด
ยกขย มลฝ ย พ ปร ทธภ พจ กกลมตว ย งท ช นก รวจย ปน ดกชวง ย 5-7 ป จ นวน 23 คน ซง ด
จ กก ร ม ย งง ย คร งม ท ช นก รวจย
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด บบทด บวด
ผล มฤทธท งก ร รยนร ถตท ช นก รว คร ข มล ด ก ค ฉลย X วน บยง บนม ตรฐ น (S.D.) ล
ค ถต t sigผลก รวจย พบว ค นน ฉลยข ง ดกชวง ย 5-7 ป ลง รยนร ดย ช บบทด บทก ดค นน
ฉลย 23.83 ค นน วน บยง บนม ตรฐ น 4.34 ค นน ม กกว ค นน ฉลยก น รยนร 15.91 ค นน วน
บยง บนม ตรฐ น 4.52 ค นน ซงค นนก น รยน ล ลง รยน ตกต งกน ย งมนย คญท ง ถตทร ดบ
0.00
ค คญ: นดร ยด,คด ยกขย มลฝ ยม,นท น, บบฝก ด,ค ศพท
ABSTRACT
Sorting waste is a major problem, a problem caused by the increase of population in the
country, the destruction of natural resources in the development of environmental importance,
therefore, to develop applications on the operating system of Android to add the channel. the
children range in age from 5-7 years of media to help raise awareness about waste segregation
and disposal of solid waste and solve problems correctly and to perform on a daily basis. And
media education. Animation is storytelling vocabulary in sorting waste.
Research media applications on the operating system Android on the separation of solid
waste for the performance of children aged 5-7 years, the number 23 was used in the research.
Media applications on the Android operating system and achievement test data analysis to learn
the average standard deviation and statistics. The average score for children ages 5-7 years after
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learning the skill test averaged 23.83 points and 4.34 points more than the standard deviation of
the average prior learning 15.91 points and a standard deviation of 4.52 points, which was the
first class. And after learning differences are statistically significant.
Keywords: Android, Story, Training, Terminology, and Waste Segregation
บทน
ก รคด ยกขย มลฝ ย ปนปญ ท คญ นร ดบ ลกท ล ย ปร ทศ ต งปร บปญ น งจ ก
ปร ช กร พมม กขน นทก ป ก กดปญ ต ง บน ลกนน พมม กขน นทก ป ปญ ทพบนนทงปญ
ก รท ล ยทรพย กรท งธรรมช ต น ง วดล ม ล ปญ มลพ ท กดจ กก ร
กรรม ก ร ก ตร ครว ร น
ล ร คม นตร ย ซงลวน ต ปนปญ ทก กด ภ ว ลกร น ด ชน ก รท ล ยมลพ ท ล ย
ทรพย กรธรรมช ต ก รท ล ย ง วดล ม น ล ย ปร ทศ จงมก รคดคน วธทจ ก ขปญ น ยลง ง
รกทควร--ตร นกถง ค ก รปลกฝง รจกก รพฒน งคม ดย รมจ ก ง ลก ร บตว ร นนกค ก รคด ยก
ขย มลฝ ย พ ลดปญ ต ง ท งผลก กด ภ ว ลกร นทงทท ล ยต ทรพย กรต ง ท งธรรมช ตก ร
ท ล ย ง วดล ม ปร ทศ ทย ปน ก นงปร ทศทปร บปญ ล น น งจ กปร ช กร นปร ทศ ทย มม
วนย นตน ง นก รปฏบต น ร งข งก รคด ยกขย มลฝ ย ชน ก ร ม จ นก รทงขย ถกวธ ล นก ร
ลดก ร ชถงพล ตก ฟม ล ท ปนปญ ทย กต ก รย ย ล ย ร ก รก จด พร ขย บ งปร ภทต ง ช
วล น นกว จ ย ย ล ย ปร ช กรยงข ดคว ม ข จทถกต ง ล ถกวธ นก รรก นรก ง วดล มทด
ซงปจจบน งคกรต ง นภ ครฐ ร ภ ค กชนกลวน ตตร นกถงปญ ต ง น ร งข งก รคด
ยกขย ล น พมม กขน ล คดคน วธ นก ร ก ขปญ พ คว ม ข จทด ล นคว มถกต งถกวธ น
ก รรก นรก ง วดล มทดดวยก ร ง รมรณรงค ก รคด ยกขย มลฝ ย ดย น ดจ ก ต ง ท ปน
กล ง นก รรบรข ว ร ชน ทรทศน วทย น ท ร นต บน ทค น ลยทถกพฒน ทน มย นคว ม
ดวก บ ยข งปร ช ชน ดงนน นก รปลกฝง จง จ ปร ช ชน นม น จ ร จ นก รคด ยกขย มลฝ ย
พร ร ข จ นก รลด ร ก ร ก ขปญ ต ง ก รท ล ยทรพย กรท งธรรมช ต น ง วดล มท กดขนจงน
ปร ดน ลกข งปญ ต ง น ร งข งก รคด ยกขย มลฝ ย ชน ก รร ซ คลขย ปร ยชน นก รต ย ด
ข งขย มคณค ล มมลค ด ร นรป บบข ง กม พ ร ง รมทก คว มรคว ม ม รถ ปน ร งท
นก ล น น จ ปนตน ซง ปนวธท ม รถ นก รชวยลด ร ก ขปญ ด มม กกน ย ตคน ทย วน ญ ม
จ ล คว ม น จ มตร นกปญ น ท ทควรจง ดมก รพฒน พพล คชน พ ปน กล ง พ ลดปญ
ภ พ วดล ม ปนมลพ ทง นน น ก ศ ล นดน ซง ปนผล ยข งผท ย ศย นบร วณนน มคว ม
น ย ศย
จ กก ร รวจท งผพฒน ดม ง นถง น ร งข งก รคด ยกขย มลฝ ย ท งผพฒน จงจดท พ
พล คชนบน นดร ยน พร ดวยคว ม จรญก ว น ท งด น ทค น ลยนน ม รถ ปน กล งก ร รยนร ร
ปน
คว มรคว มคด พ ปลกฝงมน ย น ร งก รคด ยกขย มลฝ ย จ ก พพล คชนบน นดร ยน
นวคว มคดท งด นก รพฒน งคม พ กลม ป ม ยตร นกถงปญ คว ม คญ ล ปร ยชน นก รคด
ยกขย มลฝ ย พ ปน นวท งก ร กปญ ต ง ท กดขนบน ลก กดจ กฝม มน ยดงนนจงพฒน ลก น ย
มม กกน ย ยต ป
ก ร ล ง นวจยท กยวข ง
กยวกบ ร งก รคด ยกขย มลฝ ย [1]
ขย มลฝ ย ค ขย ร ข ง ย บง ปน มลฝ ยธรรมด ทว ป ด ก มลฝ ย ด ศ
ร กร ด
ฟม พล ตก ขวด กว ล
ล ล ข ง ย นตร ย ด ก มลฝ ยตด ช จ ก รงพย บ ล ก ก ร คม

น
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ร คมก จด มลง ก กน มน ล ดฟล ร ซนต บต ต ร ช ลว ลงก นดข ง ยท คญ ด ก ชมชน
รงง น ต กรรม ล พนท ก ตรกรรม
ปญ ง วดล มจ กขย มลฝ ย ทกวนนคน ทยกว 60 ล นคน ม รถ ร งขย ดม กถง 14 ล น
ตนต ป ตคว ม ม รถ นก รจด กบขย กลบม มถง 70 % ข งขย ท กดขน จงท กดปรม ณมลฝ ยตกค ง
ต ม ถ นทต ง ร มก รน ปก จด ดยวธก งบนพนซง มถกต งต ม ลก ข ภบ ลก กดปญ
ง วดล ม ค
ก ศ ย กดจ กก ร ผ มลฝ ยกล ง จงท กดควน ล รมลพ ท ง ก ศ
น ย กดจ กก รก งมลฝ ยทตกค งบนพน ม ฝนตกจ กดน ยซง ลลง มน ท กดภ ว
มลพ ท งน
ลงพ น รค จ กมลฝ ยตกค งบนพนจ ปน ลง พ พนธข ง น ล มลงวน ซง ปนพ น
รคตดต ท มผลกร ทบต ขภ พ น มยข งปร ช ชน
ตร ค ญ ล คว ม มน ด จ กก ร กบขย มลฝ ย ม มดท กดกลน มนรบกวน
ต ร งท 1 ร ย วล ทขย ตล ชนดย ย ล ยต มธรรมช ต
ชนดข งขย
ศ กร ด
ปล ก ม
ถวยกร ด คล บ
กนกร งบ ร
ร ง ท นง
กร ป ง ลม นยม
ถงพล ตก
ฟม

ร ย วล ย ย ล ย
2-5 ด น
6 ดน
5ป
12 ป
25-40 ป
80-100 ป
450 ป
มย ย ล ยควร ลก ลยงก ร ช

ปญ ง วดล มจ กขย มลฝ ย นตร ย ค ข ง ยทม วนปร ก บ ร จ ปนดวยวตถ นตร ย ซง
ต มพร ร ชบญญตวตถ นตร ย พ.ศ. 2535 ร บว ม 10 ปร ภท ด ก วตถร บด ด วตถ ว ฟ วตถ กซ ดซ
ล วตถ บ ร ก ซด วตถมพ วตถทท กด รค วตถกมมนตรง วตถทก กดก ร ปลยน ปลงท ง
พนธกรรม วตถกดกร น วตถทก กดก รร ค ย ค ง ล วตถ ย ง น มว จ ปน คมภณฑ ร ง น ด จ
ท กด นตร ย กบคคล ตว พช ทรพย น ร ง วดล ม
ปญ มลพ จ กข ง ย นตร ย ท คญซงกร ทบต ขภ พ น มยข งมน ย ล ง วดล มมดงน
1) ข ง ย นตร ยจ กภ ค ต กรรม ด ก ร คม ศ วตถดบ ศ ผลตภณฑ น ย
กศ ย
2) ข ง ย นตร ยจ ก ถ นพย บ ล ด ก มลฝ ยตด ช ศ ชน วน วยว ต ง ศ
น ย รกมมนตรง ซ ก ตวทดล ง ล งขบถ ย ร ข ง ลวจ กร งก ยผปวย
3) ข ง ย นตร ยจ กบ น ร น ม มด ยก ร ชง น ลว ด ก ถ น ฟฉ ย บต ต ร
รถยนต น ย ท คว ม ด คร ง ขภณฑ ล ดฟล ก ร ซนต ร คม ก จด มลง
4) ข ง ย นตร ยจ กภ ค ก ตรกรรม ด ก ภ ชน บรรจ ร คม ปร ภท ร คม ก จด
ศตรพช
วธก ร ก ขปญ ขย มลฝ ย ก นจ ทงขย ยดคด กนดว ร จ ม รถลดปรม ณขย ล น ขย
กลบม ชปร ยชน ด มม นวคด ย 7R ค
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1) REFUSE ก รปฏ ธ ร ลก ลยง งข ง ร บรรจภณฑทจ ร งปญ ขย รวมทง ปน
มลพ ต ง วดล ม ชน กล ง ฟม ร ขย มพ น
2) REFILL ก ร ล ก ช นค ชนด ตมซง ชบรรจภณฑน ยชนกว ขย กน ย
3) RETURN ก ร ล ก ช นค ท ม รถ งคนบรรจภณฑกลบ ผผลต ด ชน ขวด คร งดม
ปร ภทต ง
4) REPAIR ก รซ ม ซม คร ง ช
ม รถ ชปร ยชนต ป ด
5) REUSE ก รน บรรจภณฑ ช ลวกลบม ช ม ชน ชถงผ ทนถงก บ กป
6) RECYCLE ก ร ยกขย ทยง ชปร ยชน ด ง ยต ก รจด กบ ล ง ปรรป ชน บรรจ
ภณฑ พล ตก กว กร ป ง คร งดมต ง
7) REDUCE ก รลดก รบร ภค ล ท ง พมปร ทธภ พก ร ชง นข ง งข ง คร ง ชต ง

ทงขย นททจด ว ควรมก รคด ยกขย
1) มลฝ ยทว ป ม ยคว มว มลฝ ยทย ย ล ย ดย ก ร จจ ย ย ล ย ด งต ม
ธรรมช ต ต มคมกบตนทน นก รน กลบม ท ปนผลตภณฑ ม ดยผ นกรรมวธก รผลตท ง ต กรรม ชน
กล งบรรจนมพร มดม ฟม ซ ง ร ถงพล ตก รบบรรจ
รดวยวธ ญญ ก ศ ซ ง ร ถงพล ตก
รบบรรจ คร ง ป ภคดวยวธรดคว มร น ปนตน

ภ พท 1 ตร ญญ ลก ณข งขย มลฝ ยทว ป
2) มลฝ ยย ย ล ย ม ยคว มว มลฝ ยทย ย ล ย ด งต มธรรมช ต ล ม รถน ม
มกท ปย ด ชน ศ
ร มล ตว ซ ก ร ศ ข งพช ผก ผล ม ร ตว ปนตน ต มรวมถงซ ก ร ศ
ข งพช ผก ผล ม ร ตวท กดจ กก รทดล ง น งปฏบตก ร

ภ พท 2 ตร ญญ ลก ณข งขย มลฝ ยย ย ล ย
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3) มลฝ ยทยง ช ด (ร ซ คล) ม ยคว มว มลฝ ยท ม รถน กลบม ท ปนผลตภณฑ ด
ม ดยผ นกรรมวธก รผลตท ง ต กรรม ชน ศ ลก กว พล ตก กร ด ปนตน

ภ พท 3 ตร ญญ ลก ณข งขย มลฝ ยร ซ คล
4) มลฝ ย นตร ย ม ยคว มว มลฝ ยทปน ป น ร ม วนปร ก บข งวตถดงต ปน
วตถร บด ด วตถ ว ฟ วตถ ก ซด ล วตถ บ ร ก ซด วตถมพ วตถทท กด รค วตถกมมนตรง วตถท

ก กดก ร ปลยน ปลงท งพนธกรรม วตถกดกร น วตถทก กดก รร ค ย ค ง วตถ ย ง นท จก กด
ผลกร ทบต คณภ พ ง วดล ม ร จท กด นตร ย กบคคล ตว พช ร ทรพย ชน ล ดฟล ร
ซนต ถ น ฟฉ ย ร บต ต ร ทรศพท คล นท ภ ชน ท ชบรรจ รก จด มลง ร วชพช กร ป ง ปรยบรรจ
ร ร คม ปนตน
ภ พท 4 ตร ญญ ลก ณข งขย มลฝ ย นตร ย
ผลกร ทบข งขย มลฝ ย ค ปญ กลน มนจ กขย มลฝ ย ร งคว มร ค ญ กชมชนพก ศย
ลงน น ยจ กก รทขย มลฝ ยม นทรย ร น ป ยป ปน ย ปน นตร ยต ก รด รงชวตข งมน ย ล
ตวน รวมทงผล ย นด นก ร ช ลงน พ ก รนนทน ก ร ปน ลง พ พนธ ช รค ล ตวน รคต ง
ชน น มลงวน ปนตน ก รก จดมลฝ ยท มถก ลกวช ก รจ ร งคว ม ด ดร นร ค ญ กผท ศยข ง คยง
รวมทง งผลกร ทบต ง วดล ม ล ขภ พข งปร ช ชน ท ชมชนข ดคว ม
ด วยง ม ล ปน
ร บยบ ล มน ยก ร ญ ยท ง ศร ฐกจ ชน ชมชนจ ต ง ยค ชจ ย นก ร กบขน ล ก จดขย มลฝ ย
ค ชด ชยคว ม ย ย นกรณท กด พลง ม ล ค รก พย บ ล กปร ช ชน ดรบ รคภย ข จบจ กพ ข ง
ขย มลฝ ย
ก รลด ล ก ร ชปร ยชนขย มลฝ ย
1) ก รลดปรม ณขย มลฝ ย ค ก รลดปรม ณขย มลฝ ย ดผลดต ง รมตนทก รคด ยก
ขย มลฝ ยก นทง พ ม กดก รปน ป น ท ดว ด ล ชทมคณภ พ ง ม รถน ป Reused-Recycle
ดง ย รวมทงปรม ณขย มลฝ ยทจ ต งน ปก จดมปรม ณน ยลงดวย ซงก รคด ยกขย มลฝ ย ณ
ลงก นดนนต งค นงถงคว ม ม มข ง ตล ชมชน ชน ครว ร น ร นค ง รรพ นค นกง น
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บร ท ถ นทร ชก รต ง ปนตน รวมทงปรม ณ ล ลก ณ มบตขย มลฝ ยท ตกต งกนดวย ทงนก รคด
ยกขย มลฝ ย ม รถด นนก ร ด 4 ท ง ล ก ค
-ท ง ล กท 1 ก รคด ยกขย มลฝ ยทกปร ภท ล ทกชนด
-ท ง ล กท 2 ก รคด ยกขย มลฝ ย 4 ปร ภท (Four cans)
-ท ง ล กท 3 ก รคด ยกขย ด ขย ง ล ขย นตร ย (Three cans)
-ท ง ล กท 4 ก รคด ยกขย ด ล ขย ง (Two cans)
2) ก รน ขย มลฝ ยกลบม ชปร ยชน ม ค ก รน ขย มลฝ ยกลบม ชปร ยชน มม
ย ล ยวธขน ยกบ ภ พ ล ลก ณ มบตข งขย มลฝ ยซง ม รถ รป ด ปน 5 นวท ง ลก ค
-ก รน ขย มลฝ ยกลบม ชปร ยชน ม (Material Recovery) ปนก รน มล
ฝ ยท ม รถคด ยก ดกลบม ช ม ดยจ ปนต งผ นกร บวนก ร ปรรป ม (Recycle) ร ปรรป
(Reuse) ก ด
-ก ร ปรรป พ ปลยน ปนพลงง น (Energy Recovery) ปนก รน ขย มลฝ ยท
ม รถ ปลยน ปนพลงง นคว มร น ร ปลยน ปนรปก ซชวภ พม พ ชปร ยชน
-ก รน ขย มลฝ ยจ พวก ศ
รท ล จ กก รรบปร ท น ร ก รปร ก บ
ร ป ลยง ตว
-ก รน ขย มลฝ ย ปปรบ ภ พ มปร ยชนต ก รบ รงรก ดน ชน ก รน ขย
มลฝ ย ด ร ศ
รม มกท ปย
-ก รน ขย มลฝ ยปรบปรงพนท ดยน ขย มลฝ ยม ก จด ดยวธฝงกลบ ย งถก
ลกวช ก ร (Sanitary landfill) จ ดพนท รบ ชปลกพช ร ง วน ธ รณ น มก ปนตน
วธก รวจย
ก รวจยนด นนก รต มรป บบ บบ ผนก รทดล งขนตน (Pre-Experimental Design) ดย ช บบ
ผนก รทดล งกลม ดยวทด บก น- ลง (One-Group Pretest-Posttest Design)
ปร ช กร ดกชวง ย 5-7 ป
กลมตว ย ง ดกชวง ย 5-7 ป จ นวน 23 คน ดม ดยก ร ม ล ก
ตว ปรทศก
1) ตว ปรตน ค ก ร รยนร ดย ช
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด
ยกขย มลฝ ย รบ ดกชวง ย 5-7 ป
2) ตว ปลต ม ค ผลท กด ลงจ กก ร ช
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด
ร งก รคด ยกขย มลฝ ย ด ก
-ผล มฤทธท งก ร รยนรข ง ดกชวง ย 5-7 ปท รยนรจ ก
พพล คชนบน
ร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด ยกขย มลฝ ย
-ปร มนผลคว ม ม รถก ร รยนรข ง ดกชวง ย 5-7 ปทมต ก ร รยนรจ ก
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ย ร งก รคด ยกขย มลฝ ย
คร งม ท ช นก รวจย
1)
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ย น ร งก รคด ยกขย มลฝ ย
2) คม ก ร ช
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด ยกขย มลฝ ย
3) บบทด บวดผล มฤทธท งก ร รยนร ปน บบทด บก น ล ลงก ร รยนรมลก ณ
ปน บบทด บ ล กต บค ต บทถกต ง พยงค ต บ ดยว จ นวน 10 ข
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4) บบปร มนคว มรคว ม ม รถข ง ดกชวง ย 5-7 ป จ ก บบทด บวดผล มฤทธ
ท งก ร รยนร ปน บบทด บก น ล ลงก ร รยนรก ร ช
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ย ร ง
ก รคด ยกขย มลฝ ย
ก ร กบรวบรวมข มล ก รวจยครงน ผวจย ดด นนก ร กบรวบรวมข มลดวยตน ง ดยมขนต นดงน
1) ตดต ปร นง นกบท ง รง รยน พ ข นญ ตด นนก รวจย จ กนนปร นง นกบ
คณ วทย ศ ตร ล ทค น ลย ข วทย ก รค มพว ต ร พ ก นง ข นญ ต กบรวบรวมข มลก รวจย
2) น บบทด บวดผล มฤทธท งก ร รยนร ปน บบทด บก น รยนร ปทด บกบ ดก
ชวง ย 5-7 ปท ปนกลม ตว ย ง ก นทจ รยนร ดย ช
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก ร
คด ยกขย มลฝ ย ล กบรวบรวมค นนข งกลมตว ย ง ว
3) ด นนก ร รยนร ดย ช
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด ยก
ขย มลฝ ย
4) ลกจ กก รท บบทด บคว มรข ง ดกชวง ย 5-7 ป ลว ท บบปร มนวด
ผล มฤทธก รทด บ ปน บบทด บ ลงก ร รยนร ดย ปน บบทด บฉบบ ดม
5) น บบปร มนวดผล มฤทธก รทด บ ผวจยด นนก รปร มน พ คว มรท ดทม
ต ก รช
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด ยกขย มลฝ ย
ก รว คร ข มล ล ผลก รว คร ข มล
1) ว คร ผลก รปร มนคว ม ม มข ง
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด
ร งก รคด ยกขย มลฝ ย ดย ชค ฉลย ล วน บยง บนม ตรฐ น ปนร ยข ดงผลก รว คร ข มล
2) ว คร ผล มฤทธท งก รท บบทด บก ร รยนร ดย ช
พพล คช นบน
ร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด ยกขย มลฝ ย ดยว คร ผล มฤทธท งก รท บบทด บก น รยน
ล ลง รยน ดย ปรยบ ทยบค ฉลย ล ดงผลข มล

ต ร งท 2 รปผลก รปร มน นทกด นข งก รพฒน
ยกขย มลฝ ย ข งผวจย
ร ยก ร
ด น ก ร รยนร
ด น บบทด บวด มฤทธก น รยน
ด น บบทด บวด มฤทธ ลง รยน

พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด
คว มพงพ จ
ด
พ ช
ดม ก

ต ร งท 3 รปผลก รปร มนค นนก น รยนร ล ค นน ลง รยนร
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร น
ดร ยด ร งก รคด ยกขย มลฝ ย ข ง ดกชวง ย 5-7 ป จ นวน 23 คน
ค นนรวม
ค นนรวม ค นน ฉลย ค นน ฉลย
ร ยก ร
ก น รยน
ลง รยน
ก น รยน
ลง รยน
ด น บบทด บวด มฤทธ
366
548
15.91
23.83
ก น รยนร ล ลง รยนร จ นวน 23 คน
จ กต ร งท 3 พบว ค นนก น รยนรมค นน ฉลย 15.91 ค นน ดยค นน ยร ว ง 5 ถง 24
ค นน วนต นน ลง รยนรมค นน ฉลย 23.83 ค นน ดยค นน ยร ว ง 16 ถง 30 ค นน
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ต ร งท 4 ปรยบ ทยบคว ม ตกต งร ว งค นน ฉลยก น รยนร ล ค นน ฉลย ลง รยนร
บนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด ยกขย มลฝ ย ข ง ดกชวง ย 5-7 ป จ นวน 23 คน
ก น รยนร
ลง รยนร
t
ค นน ฉลย
วน บยง บนม ตรฐ น ค นน ฉลย
วน บยง บนม ตรฐ น 10.88
15.91
4.52
23.83
4.34

พพล คชน
sig
0.00

จ กต ร งท 4 พบว ค นน ฉลยข ง ดกชวง ย 5-7 ป ลง รยนร ดย ชชด บบทด บ ดค นน
ฉลย 23.83 ค นน วน บยง บนม ตรฐ น 4.34 ค นน ม กกว ค นน ฉลยข ง ดกชวง ย 5-7 ป ก น
รยนร 15.91 ค นน วน บยง บนม ตรฐ น 4.52 ค นน ซงค นนก น รยนร ล ลง รยนร ตกต งกน ย ง
มนย คญท ง ถตทร ดบ 0.00

ภ พท 5 ภ พรวมข ง พพล คชน
ผลก รวจย
พพลคชน พ ก ร ง รมรณรงคก รคด ยกขย บนร บบปฏบตก ร นดร ยด รบ ดกชวง ย
5-7 ป น ภ ย น พพล คชน ม รถ น น ร งก รคด ยกขย มลฝ ย ล บ ก นวท งก ร ก ขปญ
วธก รก จดขย มลฝ ย ดถกต ง ล ถกวธ ภ ย น พพล คชนยงม น พม ตม น ร งข ง งปร ด ฐจ ก
งข ง ล ชม ท กดปร ยชน ล ยงมนท น น มชน น ร งก รคด ยกขย มลฝ ย ก รท บบทด บ
ฝกทก ค ศพทน รทง 3 ภ
ชน ภ ทย ภ
งกฤ ภ จน ทยง ม รถฟงก ร ก ยง ดทง 3
ภ กดวย
ล ดท ก รวจย พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด นรป บบก รท บบทด บคว มรท ด
จ ก พพล คชนจ ก ดกชวง ย 5-7 ป ดยก ร มตวตว ย งม 23 คน ท บบทด บคว มร นก ร ช พ
พล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยดก รยนร ล ลง รยนร น ผลท ดจ กก รท บบทด บก น รยน ล
ลง รยน ม ท ก รปร มนวดผล มฤทธ ดย ปรยบ ทยบค ฉลย
ก รท บบทด บก น รยนร พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด ยกขย มลฝ ย
นภ พรวม นก รต บค ถ ม ย นร ดบก รพ ชทกด น ม พจ รณ ปนร ยข พบว ดกชวง ย 5-7 ป มก ร
ต บค ถ มผด น ร งข งปร ภทขย มลฝ ย ล ญลก ณข งปร ภทขย มลฝ ย ค ศพท
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ก รท บบทด บ ลง รยนร พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด ยกขย มลฝ ย
นภ พรวม นก รต บค ถ ม ย นร ดบดม ก นทกด น ม พจ รณ ปนร ยข พบว ดกชวง ย 5-7 ป มก ร
ต บค ถ ม ดถกต ง น ร งข งปร ภทขย มลฝ ย ล ญลก ข งปร ภทขย มลฝ ย ค ศพท
ผลก รว คร ข มล ปร ทธภ พข ง
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยดมปร ทธภ พ
ย นร ดบดม ก ปน ปต ม กณฑทก นด วค ร ดบดม ก ผล มฤทธท งก ร รยนรก น รยน นภ พรวม ย น
ร ดบด ล ลง รยน นภ พรวม ย นร ดบด ม ปรยบ ทยบร ว งก น รยน ล ลง รยนพบว ผล มฤทธ
ท งก ร รยนร ลง รยนร งกว ก น รยนรก ร ปรยบ ทยบผล มฤทธท งก ร รยนร ลงก ร รยนร ดย ช
พ
พล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยดกบ กณฑทก นด วค ร ดบดม ก ผลรวมท ด ย นร ดบดม ก ซง ท กน
กณฑทก นด
รปผลก รวจย พบว ค นน ฉลยข ง ดกชวง ย 5-7 ป ลง รยนร ดย ช บบทด บทก ดค นน
ฉลย 23.83 ค นน วน บยง บนม ตรฐ น 4.34 ค นน ม กกว ค นน ฉลยก น รยนร 15.91 ค นน วน
บยง บนม ตรฐ น 4.52 ค นน ซงค นนก น รยน ล ลง รยน ตกต งกน ย งมรนนย คญท ง ถตทร ดบ
0.00
ภปร ยผล ล ข น น ก รวจย
จ กก รปร มนผล มฤทธจ กก รท บบทด บข ง ดกชวง ย 5 -7 ป น พพล คชนบน
ร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด ยกขขย มลฝ ย ร ว งก น รยนร ล ลง รยนร ผลก รปร มน
ผล มฤทธจ ก บบทด บปร กฏว ดกชวง ย 5-7 ป จ นวน 23 คน ดยก ร มตว ล กม มก รท
บบทด บ ดดจ กก รท บบทด บ ลงก ร รยนร น พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร นด น ร งข ง
ปร ภทขย มลฝ ย ญลก ณปร ภทขย มลฝ ย ค ศพท ท ดรบคว มรคว ม ข จ นก ร ช พพล คชน พ
ก ร ง รมรณรงคก รคด ยกขย มลฝ ย ทผวจย ดพฒน ขนม จงท ทร บว พพล คชน พ ก ร ง รม
รณรงคก รคด ยกขย มลฝ ย ดกชวง ย 5-7 ป มคว ม น จทจ รยนร น ภ ย น พพล คชนท ดกชวง
ย 5-7 ป มก รพฒน คว มรคว ม ข จม กขนจ กคว มร ดม ล ม รถ พมคว มร น ร งก รคดขย มลฝ ย
ดถกต งถกวธ ม รถน ปปฏบตตน ง นชวตปร จ วน ด กดวย จงท ผพฒน พพล คชน ร ผวจย
ท ง น ดตรงจดปร งคข งผลทค ด วง ว ปน ย งด
ข น น ทว ป จ กผลก รศก ทพบว
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ร งก รคด
ยกขย มลฝ ยทผพฒน พพล คชน ร งขนม ทธพล ย งม กต ก ร รยนรมผล มฤธท งก รปฏบตตนต ม
บบ ปน ย งม ก ดงนนผด ล ดกท น จ พพล คชน ล ต งก รน
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร
นดร ยดทผพฒน ร งขนน ป ช กดปร ยชนจงมคว มจ ปนจ ต ง คว ม คญต งน
ข น น ผด ล ดก
1) ผด ล ดก ม รถ ช
พพล คชนบนร บบปฏบต ผล มฤทธท งก ร รยนร ล นว
ท งก รปฏบตตนต ม บบ ปน ย งม กผด ล ดก ม รถน
พพล คชนม จดกจกรรรม น ร งข ง
ง วดล ม ม รถน ปรวมกจกรรม คว มร น ร งก รคด ยกขย มลฝ ย ด กดวย ร ช น ปน คร งม น
ก รซ ม รมด นก รพฒน คว มรก ร รยนร น ร ง ลกก รท ง นข งร บบปฏบตก ร นดร ยด ตผด ลต ง
ค ยก กบ ย ง กลชด พ ดกบรรลต มจดมง ม ยข งก ร รยนร
2) ผด ลจ ต งมคว มรคว ม ข จ กยวกบก รจดก ร รยนร ดย ช
พพล คชนบน
ร บบปฏบตก ร นดร ยด ย งถ ง ท ดยพย ย มศก
คว มร พม ตม ย ม ล พย ย ม ก บบ
กจกรรมก ร รยนร ดคล งกบบรบทข ง น
ม กท ด พ ท ก ร รยนรปร บคว ม รจ ง ด
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3) ผด ลจ ต ง นบ นนก รจดก ร รยนรข ง ดก ดยจด ว ด ปกรณ ล ถ นท รบท
กจกรรมต ง พ นบ นน ล ง รม ดก กดคว ม รยนรจ กก รท กจกรรม ล ลงม ปฏบตกจกรรมดวย
ตน ง ม กท ด ดกม ก บรณ ก รคว มรก ร รยนรยงขน
ข น น ดก ดกจ ต ง คว มรวมม นก รศก รยนร ล ท กจกรรมต มทร บ ว น
พ
พล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยดจงจ ท ก ร รยนร ดย ช
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร น
ดร ยดปร บคว ม รจต มจดมง ม ย ดก ม รถ รยนรจ ก
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยดน
ดดวยตน ง ดยมผด ลค ย ค น น บ งปร ก ร ท นนดงนน ดกทมคว ม น จพฒน คว ม ม รถด นก ร
รยนรก ม รถน
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยน ปศก ดดวยตน งต มขนต นทน น ว
น
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด
ข น น นก รวจยครงต ป ควรมก รน นวคด กยวกบก รจดก ร รยนร ดย ช
พพล คชน
บนร บบปฏบตก ร นดร ยด ปขย ยผล ชกบก ร รยนร น น ร ง น ล ร ดบชวง ย น พ ปน
ก รศก ถงปร ทธภ พข งก รจดก ร รยนร ดย ช
พพล คชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยดทมต ทก
ก ร ช ปร กรม ย ง ทจรง ควรมก รน น ภ นรป บบ ล ก ล ยข งภ พ ฝกทก ก ร ชภ ข ง
ผ รยนรต ป ควรศก รป บบก รพฒน ผด ล พ ช ทคนคก ร น ร ก รถ ยท ดคว มรผ น
พพล ค
ชนบนร บบปฏบตก ร นดร ยด ปพร มกบก รพฒน ตวบท รยน

ค ข บคณ
ง นวจยท ดรบก รชวย ล จ ก จ รย ล นกศก
ข วทย ก รค มพว ต ร คณ วทย ศ ตร
ล ทค น ลย ม วทย ลย ทค น ลยร ชมงคล วรรณภม ศนยนนทบร
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tools do reduce not only the instructor's tasks burden, but also
provide means to guide student learning and feedback for both
learner and teacher. In computer science field, a programming
language is the most popular course for which many AA tools
have been developed. For example, in a programming language
course, an AA tool could help the instructor grading the student’s
program and provide feedback to the student on how good is his
program. However, in a programming language, the AA tools are
not only the components that have been evolved to support more
features, but the compilers are also improved to provide more
informative compilation result to the programmer as well.
Furthermore, nowadays many decent integrated development
environments (IDE) are developed to help the programmer as
much as possible by providing even more informative result such
as error correction and code suggestion. Therefore, without an AA
tool, the student can still learn computer programming language
and get feedback to correct his code from the compiler.

ABSTRACT
Many automatic assessment (AA) tools have been developed and
used to help the instructors grading the students. In computer
science field, those AA tools are mainly focus on computer
programming language course. However, with the development of
the compiler and integrated development environment, the
students can learn and practice programming while getting
informative feedback without an AA tool. However, in the course
that requires interaction with the operating system, the exercises
can involve many programs and steps. Manually checking the
student’s machine takes a long time for the instructor.
Furthermore, there is no AA tool that was designed specifically
for grading this kind of exercise. In this paper, the framework for
Linux-based operating system exercises called LINSIM is
proposed. LINSIM obtains the state of the operating system in the
student’s machine and verifies if the system has been configured
according to the exercise. The framework provides an abstraction
between the LINSIM script and the Linux commands so that the
instructor need not write custom commands. Finally, the
prototype that implements the framework was developed and used
in the classroom. As a result, the instructor can immediately
provide the feedback on the exercise to the student.

On the other hand, in the courses that require the student to
interact with the operating system and configure the system, the
exercises are in different situation. The server operating systems
are intended to use in the production environment and expected to
interact with knowledgeable users. Unlike making a mistake in a
programming code that a single compiler does know everything,
practicing on the operating system would interact with various
software. Hence, misconfiguring the server operating system
would result in unusable or unexpected result from both the OS
and various software. Furthermore, since the server operating
systems are intended to use as less resource as possible, system
administrators should configure the server such as Linux-based
operating system in text mode which makes even tougher for the
beginner to learn and fix the problem of configuration .
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1. INTRODUCTION
One of the key learning processes in computer science subjects is
that the students hand on the skill on the subject. During the past
decade, there have been many automatic assessment (AA) tools
developed to aid grading the exercise on the mass course. The AA

There are two main problems in practice the exercises in server
operating system administration class. The first problem is that
the OS provides an unreadable error message for a newbie. The
OS expect the developer or system administrator to read those
messages instead. The other problem is that the process of
configuring the server to perform some works or to provide some
services could require many steps. Therefore, there are many
places that the student can make a mistake. However, those
different mistakes lead to the same result that is the server is not
working in an expected way. Therefore, practicing the exercise in
this course requires a close monitor from the instructor.
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Since many AA tools have been developed to aid the instructors,
all the existing AA tools are failing in two issues. The first issue is
that the AA tools used computer science programs are mainly
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developed for the programming courses. As a result, some of the
AA tools in programming courses have been extensively
developed over time and become mature as they provide both
functional and non-functional features such as code complexity
and code readability. None of the existing AA tools that are
specifically developed for the exercises in server operating system
administration course.

output to the student instead of showing only right or wrong
answer. Plagiarism detection checks if the student copies the work
from another. For example, RoboProf [5] is one of the AA tools
that can randomize the assessment to reduce the student’s
potential to copy the work.
During the year 2005 and 2010, the AA tools for programming
courses were actively developed [6] and become the largest group
of research among curricula, pedagogy, and programming
language in 2007 [7]. Ihantola et al. [8] discussed that the AA
tools had been developed to support more cases such as
programming competition and programming education. The
design of the AA systems during this period become more
modular as an integration feature was added to popular learning
management systems such as CTPracticals [9] in Moodle,
Automatic Grader [10] in Sakai, and AutoGrader [11] in Cascade.
However, most of the tools remain in-house as they are parts of a
course or thesis. As a result, there are still many tools keep
publishing again and again [8, 12].

The other issue is that, while AA tools become the largest group
of the research works in education and information technology
field, there are shortcomings with their lifespan and availability.
Because those tools were implemented as parts of a course or a
thesis. They are good enough for answering the research
questions. However, those tools are not suitable for distribution.
One of the main reasons for being not redistributable is that the
tools need to be coded and compiled again if the exercise is
changed.
In this paper, the framework of automatic assessment for Linuxbased operating system exercise called LINSIM was proposed.
LINSIM supports automated exercise evaluation based on the
system state of the server operating system in the student’s
machine. Furthermore, LINSIM Framework was developed and
designed to be used in many AA tools by providing the
abstraction between the AA system and the components of the
Linux-based operating system so as to provide the script
compatibility among the instructors. As a result, the instructor can
write and distribute a LINSIM script to another. Therefore, the
AA systems that comply with LINSIM Framework would
improve their availability and lifespan as they share the same
ecosystem.

In 2013, a review of the AA tools was done again by Julio [13].
Many of the tools that were discussed in Ihatola’s work, which are
CourseMaker [14], Marmoset[15], and WebCat [16], have been
extensively developed to support non-functional metrics such as
code design, code style, algorithm complexity, and resource
usage.
In 2016, Souza et al. [17] classified the AA tools by assessment
type, approach, and specialty. Though there have been many
systematic categorizations of the tools, choosing a tool to adapt a
particular course is a significant process. Then Keuning et al. [18]
reviewed the progress of AA tools. Many of the AA tools have
improved to be more informative especially the feedback to the
user. The elaborated feedback components give the student on
what to do, what is missing, and what is wrong. The systems in
this era also improve the adaptability by allowing the instructors
to modify the exercise according to the template and giving a
correct solution suggestion to the exercise. Poon et al. [19]
proposed an adaptable AA system that can capture various kinds
of output in the student’s program.

The organizations in this paper are as follows . The issues of AA
systems in server operating system administration courses are
pointed in Section 1. Then in Section 2, we review the existing
AA tools for the exercises in computer science subjects in
different eras. After that, the proposed framework of an automatic
assessment for Linux-based operating system exercises are
described in Section 3. Then the prototype of the framework is
implemented and the experience are discussed in Section 4.
Finally, in Section 5, the conclusion is drawn and the future work
is discussed.

Though there have been many existing AA tools proposed, all the
existing works in computer science field focus only on the
programming course. Furthermore, Rashid et al. recently
proposed a novel framework for automatic assessment [20], their
works focus on the programming languages. To the best of our
knowledge, we have not found any existing AA tools that are
specifically developed for the exercises in server operating system
administration course which requires interaction with the
operating system and verify the system state if the student has
done right or wrong. Therefore, our framework called LINSIM is
proposed to support the functional requirement of the courses that
need to verify the operating system states according to the
exercise.

2. LITERATURE REVIEWS
In this section, the evolutions of the automatic assessment tools
are reviewed. It has been over 50 years since the earliest AA
system [1] was proposed. Until the last ten years [2], the AA
systems have been evolved for three generations. The firstgeneration systems require compiler and operating system
modification to implement the system [3]. The students can
submit the assignment to the system itself. The system then
verifies the student’s program by comparing the stored test data
and the result of the student’s program. Then the secondgeneration systems improve the flexibility by designing the AA
system as a tool set instead of modifying the compiler . The
student can invoke the AA tool through the command line or GUI .
The systems in this generation use a script-based approach where
the tool attempt to compile the assignment and compare the test
data [4]. Finally, the third-generation systems make use of web
technology and adopt a more sophisticated testing approach such
as feedback, plagiarism detected. Feedback gives the informative

3. LINSIM FRAMEWORK
We discuss our proposed LINSIM Framework on the framework
settings of which describe how the framework is on the basis.
Then the components of the framework and how they interact are
illustrated. Finally, the workflow of framework usage is described,
which explain how the instructor can create a new exercise using
LINSIM Framework.
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performs the assessment based on the selected LINSIM script.
Once all the commands in the script have been executed, the quiz
processor returns the result and the feedback to inform if the
system has been configured correctly according to the exercise .

3.1 Framework Settings
LINSIM Framework is the framework that provides automatic
assessment mechanism to evaluate the exercises in Linux-based
operating system administration course. The framework takes
advantage of remote access feature through SSH protocol that is
available by default in most of the Linux-based distributions to
perform exercise assessment on the student’s machine. Since the
major Linux distributions including Redhat-based and Ubuntubased changed their central control system to systemd, our
proposed framework is designed to the objects in systemd .

The last component is call the script interpreter. When the
instructor writes a LINSIM script according to the exercise, the
script interpreter parses the script, evaluate the syntax, and
perform the action according to the command by calling the
function in the core component.

With SSH protocol, LINSIM issues the Linux command and
obtain the output from the command back to the system. LINSIM
obtains the output from the server through standard output and
standard error. The framework is intended to use the widelysupported command as a priority. Therefore, when generating a
command, the internal command in bash shell is chosen first. If
no internal command can be used to obtain the information, the
programs that are available in minimal ISO image of both Redhatbased and Ubuntu-based including systemd will be used instead.
Otherwise, the instructor should inform the student what packages
should be installed to complete the exercise. Once the output is
returned, LINSIM maps the output according to the command as
the persistent objects in the class. Therefore, each object
represents the states of the operating system in the student’s
machine.

Table 1. The modules in LISIM framework. The column name
describes the operating system feature, and the description
defines the related classes.

To make the framework perform efficiently, LINSIM accumulates
all the commands and executes within a single connection.
LINSIM uses eager loading technique to obtain all the
information of the evaluating object and perform checking against
the script in the next lines locally. Therefore, the process reduces
the impact of making multiple connections to the server.
Based on the LINSIM script, the supported operations and
modules are implemented using .NET Framework. Each module
has a corresponding class of which defines the supported
operations and object types. These classes are used to determine
the elements of the exercise. The framework can be extended to
support more operations by implementing several interfaces. We
only focus on the important features of the OS regarding server
operating system administration curriculum. Therefore, some of
the features may not be available in the framework .

3.2 Components in LINSIM

Name

Description

File

FileNode – inode file information, Permission – file
permission, FileContent – file content in both text
and binary format, FileContext – SELinux security
context.

Network

Connection – configuration of connection in
NetworkManager, Device – status of the connected
devices, Route – routing table.

User

UserAccount – local user account, GroupAccount –
local group account

Disk

MountPoint – mouting point of the system, Disk –
local disk information, Partition – local partition
information.

Service

Package – yum-based or apt-based package
information, Service – systemd-based service
information, Target – systemd-based target
information.

Security

FirewallZone – firewalld-based zone information,
FirewallRule – firewalld-based rule in a
FirewallZone, SELinux – SELinux configuration
status.

Scripts

ShellScript – custom shell script.

3.3 Creating a new exercise

There are three main components in LINSIM Framework. The
first component is called the core component. The core
component provides the abstraction between the exercise script
written by the instructor and the operating system command .
Programmers can invoke the functions through the framework
without writing a shell script. The core component executes
necessary Linux commands to obtain information from the server .
This information is evaluated against the value given in the
LINSIM script. Then the message is provided based on the
satisfaction of each evaluation. The core component contains
seven modules to support the Linux-based OS feature including
file, network, security, user, service, disk, and script. Table 1
provides information on each module and the related classes.

The process of creating a new exercise starts by writing a LINSIM
script. A LINSIM script is a line-based script that is used to define
the following elements: 1) the operation to the object. The
operating can be used to determine the related module. 2) the
object name on the student’s machine such as file, network
connection, or firewall rule. Once the reference object and module
are determined, the LINSIM interpreter will interpret command in
the following lines as to the reference object until the reference
object and module are changed. The operation of the reference
object can contain three elements: 1) the function name 2) the
property of the object 3) the value which will be used to compare
to the values in the state of the student’s machine.

The second component, called quiz processor, accepts the
machine information from the student. Then the quiz processor
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exercise which allows the instructor to create a more complex
exercise.
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บทคัดย่อ
โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการคลังสินค้า บริษัท บี.โอ.เอส.
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ระบบนีไ้ ด้ทาการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สาหรับการค้นหา และเพิม่ ข้อมูล เช่น
การจัดการข้อมูลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ของโครงงานฉบับนี้ ได้แก่ MySQL รวมกับภาษา PHP เป็นเครือ่ งมือในการ
จัดทาระบบ ผลการดาเนินงาน คือระบบที่สามารถบันทึกข้อมูล เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล ในส่วนของการ
เพิ่มวัตถุดิบ และสามารถตรวจสอบประวัติใบเบิกผลิตภัณฑ์ได้
Abstract
The objective of this project is to develop the information system of warehouse
management system for B.O.S Engineering Co. Ltd. The system was designed to improve the
efficiency on searching and adding data such as the management of raw materials and products.
The information system makes use of MySQL and PHP to create this system. The result
showed that the system can create, retrieve, update, and delete the raw material data in
addition to recheck the requisition history of the products.
1.

บทนา

เนื่องจากบริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ดาเนินการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ ผลิต
แม่พิมพ์งานหล่อ แม่พิมพ์อลูมเิ นียมและอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยายการตลาดเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนจักรกลการเกษตร
ชิ้นส่วนยานยนต์ในรูปแบบ mass production ให้กับบริษัทฯชั้นนา พร้อมทั้งบริการเขียนแบบ produce design,
design part, create งาน drawing งานเครื่องกล เครื่องจักรต่างๆ บริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด สร้าง
ผลิตภัณฑ์มากมายแต่ยังขาดการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัยทาไห้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน เช่น การจัดการ
ยอดสินค้าในคลัง การเบิกวัตถุดิบในคลัง การส่งออกของผลิตภัณฑ์ การจัดสรรจานวนวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้
งาน
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าให้กับบริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริง่
จากัดและเพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการจัดการคลังสินค้าให้กับบริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
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ขอบเขตของระบบการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้จะครอบคลุมในเรื่องของงานภายในบริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการวัตถุดบิ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ การทางานของระบบจะอาศัยการคานวณ โดยแบ่ง
ตามการทางานได้ 3 ระบบ คือ
ระบบพิสูจน์ตัวตน เป็นระบบทีผ่ ู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่าย
สานักงาน และผู้ดูแลระบบ ทาการพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบได้
ระบบบริหารวัตถุดิบ แบ่งบทบาทการทางานตามประเภทของผู้ใช้ โดยผูด้ ูแลระบบจะสามาเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลวัตถุดิบ ดูจานวนวัตถุดิบคงเหลือในคลัง และทาการอนุมัติการเบิกวัตถุดิบได้ แต่ผู้ใช้ทั่วไปจะมีลกั ษณะการ
ทางานที่ไม่เหมือนกัน ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลวัตถุดิบ และดูจานวนวัตถุดิบคงเหลือในคลังได้
ฝ่ายผลิตทาการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลวัตถุดบิ และดูจานวนวัตถุดิบคงเหลือในคลังได้และฝ่ายสานักงานสามารถดู
จานวนวัตถุดิบคงเหลือในคลังและทาการอนุมัติการเบิกวัตถุดบิ ได้แต่ไม่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลวัตถุดิบได้
ระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ แบ่งบทบาทการทางานตามประเภทของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม
ลบ แก้ไข และดูจานวนผลิตภัณฑ์ได้ เรียกดูประวัติการส่งออกผลิตภัณฑ์ ทาการอนุมัติการเพิ่มข้อมูลและเบิก
ผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะที่ผู้ใช้ทั่วไป เช่น ฝ่ายผลิตสามารถเพิ่มจานวนผลิตภัณฑ์ พิมพ์ใบนาเข้าผลิตภัณฑ์ และดูจานวน
ผลิตภัณฑ์คงเหลือในคลังได้ ส่วนฝ่ายขายสามารถเบิกผลิตภัณฑ์และดูจานวนผลิตภัณฑ์คงเหลือในคลังได้และฝ่าย
สานักงานทาการอนุมตั ิการเบิกวัตถุดิบได้และดูจานวนผลิตภัณฑ์คงเหลือในคลังได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการปฏิบตั ิงานให้กับกระบวนการทางานและผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจานวนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
2. ทฤษฎีและหลักการ
เป็นการอธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นามาใช้ในการพัฒนาระบบ
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
คลังสินค้า[1] (warehouse) หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและ
การเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า การจัดการคลังสินค้า เป็นกิจกรรมที่มี
บทบาทสาคัญต่อ การจัดการคลังสินค้าผ่านกิจกรรมย่อย
2.2 เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้อง
ฐานข้อมูล MySQL [2] คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท Oracle
มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคาสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือ
โปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ
CSS Cascading Style Sheets ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษาทีม่ ีรูปแบบการเขียน
Syntax ที่เฉพาะ และถูกกาหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เป็นคาสั่งที่ใช้คู่กับ HTML
เพื่อให้คุณใช้จัดรูปแบบของเว็บเพจของคุณได้ดีขึ้น และแก้ไขได้ง่ายขึ้น ในหมวดนี้คุณจะสามารถใช้ CSS เพื่อเปลี่ยน
รูปแบบหน้าเว็บเพจคุณได้แบบง่ายๆ
ภาษา PHP เดิมทีนั้นภาษา PHP[3] เป็นชื่อย่อของภาษาโปรแกรมมิ่งชนิดหนึ่งที่มีเรียกชื่อว่า
Professional Homepages แต่ในปัจจุบันภาษาชนิดนี้ถูกพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นภาษาโปรแกรมมิง่ ชนิดใหม่ซึ่งมี
ชื่อว่า Personal Hypertext Processor : PHP ภาษาชนิดใหม่นเี้ ป็นที่นิยมในการนามาใช้เขียนสคริปต์
Apache Web Server อาปาเช่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพียงหนึ่งเดียวที่อยู่คู่กับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ทุกดิสทริ
บิวชั่นมา เป็นเวลาหลายปีแล้วเช่นเดียวกับลีนุกซ์เรดแฮททีไ่ ด้รวมเอาโปรแกรมอาปาเช่ไว้ในชุดติดตังพร้อม ให้เราใช้
งานได้ทันทีไม่ต่างอะไรกับบะหมี่สาเร็จรูป แค่เทน้าร้อนลงไปก็รับประทานได้ทันทีจึง ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะตั้ง
เครื่องพีซีซักตัวหนึ่งขึ้นเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้บริการเว็บได้ทั้ง ระบบ อินทราเน็ตภายในองค์กรไปจนถึงจัดตังเว็บไซต์
เผยแพรข้อมูลไปทั่วโลกและนี่คืออีกหนึ่งการ นาเอาลีนุกซ์มาใช้งานที่คุ้มค่าที่สุดสาหรับวันนี้

415

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2560

Bootstrap คือ Front-end Framework ตัวหนึ่ง คาว่า front-end หมายถึง ส่วนที่แสดงผลให้ผู้ใช้ทั่วไป
เห็น ส่วนคาว่า framework นั้นจะหมายถึง สิ่งที่เข้ามาช่วยกาหนดกรอบของการทางานให้เป็นไปในทางเดียวกัน
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาเว็บแอพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและดูสวยงาม UI (User Interface) นั้นถูก
ออกแบบมาเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา สามารถนาไปใช้ได้กับเว็บที่ทวั่ ไป และ เว็บสาหรับมือถือ
jQuery เป็น JavaScript Library ที่มีการรวบรวม function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Patterns
Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้งาน Cross Browser คือไม่ว่าจะใช้
งานบน Web Browser ใด ใน Library ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ function ที่สามารถ เหมาะสมต่อการทางาน
และแสดงผลใน Web Browser ที่กาลังรันอยู่ ซึ่งช่วยลดปัญหาการทางานที่ผิดพลาดในฝั่งของ Client ได้
Xampp คืออะไร เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จาลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริป
หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้
งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสาหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล,
Apache จะทาหน้าที่เป็นเว็บ เซิรฟ์ เวอร์, Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริหาร
ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite โปรแกรม
Xampp จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe โปรแกรม Xampp อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ GNU
General Public License
W3C คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ทางานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) โดยที่ W3C ย่อมาจาก
คาว่า World Wide Web Consortium เป็นองค์กรที่ประกอบด้วย 3 สถาบันชั้นนาของโลก ได้แก่ MIT ใน
สหรัฐอเมริกา INTRIA ในยุโรป และ Keio University ในญี่ปุ่น ปัจจุบัน W3C มีองค์กรสมาชิกมากกว่า 450 องค์กร
ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Sun Microsystems, Apple, Google ฯลฯ มาตรฐานของ W3C ประกอบด้วย
ภาพที่ 1 แสดงหน้าเลือกวัตถุดิบ
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ[3] เป็นสิ่งสาคัญที่สดุ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพราะเป็น
การศึกษาหาความต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในการศึกษาถึงปัญหาปัญหาที่เกิดจาก
ระบบงานเดิม หรือต้องการระบบงานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพหลังจากวิเคราะห์ระบบแล้ว สิ่งที่จะต้อง
ทาเป็นลาดับต่อไปคือ การออกแบบ ประกอบด้วยการทางานในด้านอะไรบ้างเมื่อมีการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง
การทางาน ก็ย่อมต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของระบบเป็นระบบการทางานภายใน ซึ้งฐานข้อมูลก็นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นส่วนที่ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลนาเข้าของทุกระบบงาน ดังนั้นการวิเคราะห์และการออกเเบบจึงต้องให้ความสาคัญต่อการออกเเบบฐานข้อมูล
ด้วย ในการวิเคราะห์ออกเเบบโครงสร้างระบบเเละการทางานจาเป็นต้องใช้ เเผนภาพเเสดงขั้นตอนการทางานของ
ระบบ (Flowchart) เพื่อเเสดงขั้นตอนการทางานของระบบเเผนภาพกระเเสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อออก
เเบบการรับเข้าข้อมูลเเละการส่งออกข้อมูลเเผนภาพจาลองข้อมูล (ER - Diagram) ดังที่แสดงในภาพที่ 1 เพื่อเเสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ในระบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่อเเสดงรูปแบบการจัดวางข้อมูล
ของระบบงาน
4. ผลการดาเนินงาน
การจัดทาเว็บไซต์นมี้ ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ส่งเสริมการบริหารจัดการคลังสินค้า
บริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด เพื่อพัฒนาเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดผลงานทีม่ ีคุณภาพ
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และมาตรฐานการบริหารจัดการคลังสินค้า จึงจัดทาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ ทั้งนี้เว็บไซต์ได้มี
ระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข ซึ่งขั้นตอนและผลของการดาเนินงานโครงงานมี 3 ระบบ ได้แก่ ระบบพิสจู น์ตัวตน ระบบ
บริหารจัดการวัตถุดิบ และระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ภาพที่ 2 แสดงหน้ากรอกจานวนวัตถุดิบที่ต้องการเบิก
จากภาพที่ 2 แสดงหน้าการกรอกจานวนวัตถุดิบที่ต้องการเบิก จะแสดงรายการวัตถุดิบที่ต้องการและทา
การกรอกจานวนที่ต้องการ
5. สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
ในส่วนของบทนี้จะกล่าวถึงผลของการดาเนินงานทีผ่ ่านมาทั้งหมด ว่ามีปัญหาในระหว่างการดาเนินงาน
อะไรบ้าง และผลสรุปของการดา เนินงานเป็นอย่างไร พร้อมทั้งบอกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานรวมไป
ถึงอุปสรรคต่าง ๆ ของการดาเนินงานปริญญานิพนธ์ครั้งนี้
สรุปผล
จากศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการต่าง ๆของ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าโดย
ขั้นตอนที่ 1. ได้ศึกษากระบวนการทางานของเว็บไซต์และได้ทาการรวมรวมข้อมูลที่จาเป็นในการใช้งานเพื่อ
ออกแบบระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
ขั้นตอนที่ 2. เริ่มทาการพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์
และใช้ Xampp ในการจัดการ
ขั้นตอนที่ 3. เมื่อทาการเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะทาการทดลองให้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อ
ตรวจสอบการทางานของโปรแกรมอย่างละเอียด เพื่อหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะทาการ
แก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
การประมวลผลคอมพิวเตอร์เกิดความล่าช้าในการเข้าใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เนื่องจากคุณสมบัติ
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ การออกแบบเว็บไซต์ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ดูแลระบบ จึงมีการออกแบบเว็บไซต์
ใหม่และการแสดงผลของ Web Browser มีการรองรับคาสั่งของ CSS และ JQuery มีความแตกต่างกัน
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